
P R O T O K Ó Ł  Nr  LVI/2010

z obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:

27  m a j a  2010  r o k u

w sali konferencyjnej budynku przy ul. Św. Stanisława 2 

w Szczepanowie

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. Milewski Stanisław,

15. Ojczyk Krzysztof,

16. Pacewicz - Pyrek Katarzyna,

17. Pasierb Tadeusz,

18. Pikuła Lech,

19. Warzecha Apolonia,

20. Wiśniowski Mirosław.

Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,

4. Poseł na Sejm RP Edward Czesak, 

5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady LVI Sesji Rady 
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali konferencyjnej Radnych, Burmistrzów, Pana 
Posła: Edwarda Czesaka, Pana Sekretarza, gospodarza sesji Ks. Władysława Pasiuta, któremu 
podziękował za przyjęcie radnych, powitał wszystkich zaproszonych gości oraz stwierdził, że 
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  doręczone  prawidłowo.  Następnie 



przedstawił porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku, i stwierdził, że na stan 21 
radnych   
w obradach sesji uczestniczy 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka poprosił,  aby  wprowadzić  do  porządku  obrad 
uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy  rzeczowej  Gminie  Szczurowa,  aby  została  ona 
przegłosowana.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,  poddał pod głosowanie, 
aby  jako  podpunkt  5-ty  punktu  15-tego  wprowadzić  uchwałę  
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa.
Głosowanie: uchwała została wprowadzona jednogłośnie przy 18 Radnych obecnych. 

PORZĄDEK OBRAD  SESJI:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie  protokołu  Nr  LV/2010 z  sesji  Rady  Miejskiej  odbytej  w  dniu  

28 kwietnia   2010 roku.

4. Interpelacje radnych.

5. Zapytania radnych.

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

8. Informacja Burmistrza Brzeska   o sytuacji popowodziowej w Gminie Brzesko.

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 Rady Miejskiej   oraz Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.

12. Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku.



13. Informacja Dyrektora  na temat bieżącej działalności i funkcjonowania  Brzeskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.

14. Wyrażenie opinii w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych budowy 

połączenia drogi A4 z drogą wojewódzką 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko;

2) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2009;

3) zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Miejskiego  Ośrodka 
Kultury w Brzesku za rok 2009;

4) nadania  imienia  Publicznej  Szkole  Podstawowej  Nr  2  
w Jadownikach;

5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa.

16.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

18.  Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

19.  Wolne wnioski i zapytania.

20.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3. Przyjęcie  protokołu  Nr  LV/2010  z  sesji  Rady  Miejskiej  odbytej  w  dniu  28 
kwietnia 2010r. 
Protokół  z  sesji  Rady Miejskiej  w Brzesku z  dnia  28 kwietnia  2010r.  został  przyjęty 17 
głosami za, 0 głosów przeciw, 1 nie głosował.  

Ad 4. Interpelacje radnych.

Radna Maria Kucia, złożyła dwie interpelacje.



1. W  związku  z  ostatnim  zagrożeniem  powodziowym,  zwracam  się  
z prośbą o załatwienie niezbędnych dla mieszkańców spraw, wycięcie drzew znajdujących 
się na brzegach Uszwicy, w tej chwili  dochodzą posesji  domów z ul.  Okocimskiej od 
wiaduktu na obwodnicy do mostu i dalej w kierunku rzeźni, są to stare wierzby i bzy 
poprzewracane od naporu wody. Usunięcie drzew i krzaków, które napłynęły, ponadto 
należy  niezwłocznie  należy  usunąć  dwa  drzewa  leżące  w  poprzek  rzeki  i  trasujące 
przepływ na zakolu rzeki widoczne od wiaduktu w stronę miasta. Drzewa te utworzyły 
niebezpieczny zator, o tych drzewach dzwoniłam w środę zaraz po powodzi do Straży 
Pożarnej, lecz bez widocznych efektów.  

2. Kolejną  sprawą  jest  likwidacja  osuwisk,  które  utworzyły  się  przy  posesji  na  ul. 
Okocimskiej 21 w posesjach przylegających do rzeki po obu stronach mostu. Zajęcie się 
brzegami Uszwicy wzdłuż ul.  Okocimskiej,  Cegielnianej i  Rzeźniczej stało się  bardzo 
ważnym i koniecznym zadaniem. Po powodzi w 1997 roku zabezpieczone zostały tylko 
brzegi znajdujące się         w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu, pozostałe brzegi nadal 
są  nie  oczyszczone z  tworzącymi się  osuwiskami,  szczególnie  po tej  ostatniej  wodzie 
stanowią wielkie zagrożenie. 

Radna Jadwiga Kramer złożyła interpelacje. 
Podejmowała interwencję w Wydziale Rolnictwa, która skończyła się nieprzyjemną rozmową 
między pracownikiem urzędu a prezesem ogródków działkowych. Sprawa dotyczyła drogi od 
mostu  na  Browar,  rzeka  okrąża  ogródki  działkowe,  są  tam  wielkie  oberwania  brzegu, 
podmyte potężne dęby, leży ok. 12 metrowa wierzba, prawdopodobnie ścięta przez bobry, 
wzdłuż  rzeki  na  niej  nawieszane  foli  i  różnych  innych  rzeczy,  boimy  się,  że  to  może 
spowodować podtopienia osiedla, ten dąb położy się wzdłuż rzeki, zatrzymają się na tym 
śmieci  i  pójdzie  to  na  ogródki  działkowe  i  na  osiedle  Browarna.  Mieszkańcy  osiedla 
szczególnie są uczuleni, ponieważ 13 lat temu osiedle to zostało zalane, my przez pryzmat 
tylko zalania  piwnic,  jesteśmy w miarę zrozumieć co to  znaczy mieć zalany dom-jest  to 
nieporównywalna  kwestia  piwnic  a  mieszkania,  stąd  nasza  ogromna  wrażliwość,  bardzo 
proszę  
o interwencję w tej sprawie. 

Radna Apolonia Warzecha zgłosiła interpelację w sprawie rzeki Grodnej. Jest tam bardzo 
dużo krzewów, zrobił się bardzo duży zator, interweniowała wiele razy m. in. w Małopolskim 
Zarządzie Inwestycji Rolniczych, myślę, że ta sprawa się rozwiąże, nie mniej jednak uważam, 
że  Gmina  też  pomoże  
w usunięciu tego zatoru, który zagraża drodze ul. Św. Prokopa. Myślę, że włączymy się w 
uregulowaniu rzeki Uszwicy, ponieważ na każdym odcinku nie tylko w Brzesku przez całe 
Jadowniki, Sterkowiec płynie i w wielu innych miejscach nam zagraża. 

Radny Józef Chruściel złożył dwie interpelacje. 



1. dot. przepusty ze stawu odprowadzającego wody opadowe.   
Podczas  ostatnich  opadów  deszczu,  jakie  miały  miejsce  w  dniu  16  –  17  maja  br.  oraz 
budowaną autostradą A-4 mieszkańcy ul. Łukowej zostali podlani wodami opadowymi. Rów 
odprowadzający wody opadowe na wlocie ma przekrój  rury 60 cm natomiast  na wylocie 
przekrój jest o średnicy 30 cm.
Gdyby całość rowu była zarurowania rurami 60 cm przepływ wody byłby dużo większy, co 
nie powodowałoby piętrzenia wody.

Poprzednie  wody  opadowe  nawet  tak  intensywne  i  długotrwałe  nie  spływały  tak 
szybko  z  uwagi  na  fakt,  że  spływały  przez  nie  wykoszone  łąki,  więc  spływały  powoli. 
Natomiast  podczas  budowy  autostrady  wykonawca  wykopał  rowy  odwadniające  celem 
szybkiego spływu wód opadowych, co potęguje spływ tej wody i kumulację jej w rowach 
przydrożnych  oraz  dalej  
w  stawie  i  kanale  odwadniającym.  Wiadomym  jest,  że  kanał  o  średnicy  60  cm  potrafi 
odprowadzić blisko 4 razy wody więcej niż kanał o średnicy 30 cm.

Wnoszę, zatem o przebudowanie odcinka rowu ze średnicy 30 cm na średnicę 60 cm. 
2. dot. drogi gminnej oś. Widok.  
Podczas  budowy  autostrady  została  całkowicie  zrujnowana  droga  oś.  Widok  od  strony 
zachodniej, czyli od strony autostrady na odcinku 150 metrów. 
Droga ta nie da się przejść natomiast przejechać też wymaga odwagi gdyż błoto sięga około 
30 – 40 cm jak i woda stojąca na tej drodze.
Mimo kilkakrotnego zwracania się do Urzędu Miasta i monitorowanie tej drogi nic w tym 
zakresie nie zostało zrobione. 
Próbowałem rozmawiać z kierownikiem i  pracownikami,  lecz nie dało to żadnego skutku 
gdyż nie są to Polacy i nic nie rozumieją.
Jako mieszkańcy posiadamy ewentualny dojazdy z drugiej strony, lecz nie jest on możliwy 
dla służb ratunkowych z uwagi na wąwóz około 1.5 metra, nieutwardzoną gliniastą drogę i 
spadek  terenu  około  8  metrów.  Dla  przejścia  także  nie  jest  możliwy  gdyż  przejechanie 
samochodem osobowym kilka razy spowodowało całkowite jej rozjeźdżenie. 
Moje  prośby  tydzień  temu,  aby  tę  część  drogi  utwardzić  celem  przejechania  
i przejścia nie przyniosły żadnego efektu;

Wnoszę,  zatem  o  zobowiązanie  Dyrekcji  Okręgowej  Dróg  Krajowych  
i Autostrad jako inwestora o szybką interwencje w tej sprawie o przywrócenie drogi do stanu 
bezpiecznego poruszania się.
Osobiście wysłałem pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji.
Wnoszę także o utwardzenie odcinka drogi w druga stronę jako alternatywnego wyjazdu gdyż 
często zdarza się, że na drodze tej jest rozładowywany sprzęt lub tankowane są samochody 
i nie da się przejechać przez 20 – 120 minut w zależności, co jest rozładowywane. 

Radny Franciszek Brzyk:   



Niniejszym zgodnie z § 39 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącym załącznik Nr 
5  do  Statutu Gminy Brzesko, składam na ręce Przewodniczącego RM interpelacje dotyczące 
spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców szczegółowo opisane poniżej:

1. W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z powodzią i  jej  tragicznymi skutkami 
zwracani się z wnioskiem o pilne rozpatrzenie następujących spraw:

• Nie mniej groźne od zalania okazały się osuwiska zarówno te stare, które ujawniły się już w roku 
1997 jak i nowe. W miejscowości Okocim takie zjawisko pojawiło się w kilku miejscach 
powodując nie tylko straty związane z pękaniem domów, ale przede wszystkim zniszczenia
infrastruktury drogowej, wodociągowej, gazowej a także sieci elektrycznej. O ile naprawą 
uszkodzonych sieci zajmą się ich zarządcy to w przypadku dróg dotyczy to bezpośrednio gminy 
oraz powiatu. Doświadczenia z roku 1997 skłaniają mnie do zwrócenia się z wnioskiem o wspólne
rozstrzygnięcie przez Powiat i Gminę sprawy osuwiska na styku ulicy Klęczany oraz Karpackiej. 
W przypadku ulicy Klęczany jest to jedyna „normalna"' droga dojazdowa do Osiedla Kamieniec.

• Kolejny wniosek dotyczy sprawy odmulania rowów oraz czyszczenia studzienek kanalizacyjnych 
zarówno  przy  drogach  powiatowych, jak  i  gminnych.  Zwracałam  się w tej   sprawie  do 
pracowników merytorycznego wydziału UM w Brzesku jeszcze przed powodzią.   W jednym z 
miejsc na terenie Okocimia był na wizji lokalnej Pan B. Dobranowski z P. Mleczką. W trakcie 
ostatnich ulewnych deszczów sprawa ta nabrała większego znaczenia. Duża ilość spływającej 
wody przy niedrożnych rowach czy  studzienkach powoduje znaczne  szkody na drogach, 
uszkodzenia poboczy, podmywanie nawierzchni asfaltowej, co w rezultacie zwiększa koszty 
późniejszych  remontów.  Dlatego  zwracam  się  z  wnioskiem  o  dokonanie  przeglądu  w  tym 
zakresie i podjęcie niezbędnych prac.

Radny  Leszek  Klimek  przedstawił  interpelację  dotyczącą  ul.  Klonowej  
w Jasieniu, gdzie Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po modernizacji rowu przy drodze 
krajowej A-4, wpuszcza wodę do rowu przy ul. Klonowej. Ziemia, która spływa z rowu od 
strony „Cegielni” zalewa ten rów i te domy, które tam się znajdują mają problem z tą dużą 
wodą, bo rów jest tak zamulony, że woda spływa z jednej i  drugiej  strony ul.  Klonowej, 
proszę Pana Burmistrza Brzeska, aby do DDKiA wystąpił w tej sprawie, aby to uregulować. 

Ad 5. Zapytania radnych. 

Radny Tadeusz Ciurej  zapytał Burmistrza Brzeska, na jakim etapie jest projekt chodnika 
przy  ulicy  Parafialnej  w  Mokrzyskach,  oraz  kiedy  rozpocznie  się  budowa  powyższej 
inwestycji, kolejnym zapytaniem było, jak wyglądają prace odwodnienia ulicy Wodnej, kiedy 
rozpoczną  się  prace  ziemne.  Następnym  pytaniem  było,  czy  rozpoczęły  się  prace  nad 
projektem  budowy  wodociągu  na  ul.  Stawowej,  czy  prowadzone  są  już  uzgodnienia  
z mieszkańcami, czy został już zakończony pierwszy etap budowy, czy budowa wodociągu na 
ul.  Bagiennej,  ul.  Wyspowej   ul.  Mokrej  i  części  
ul. Łączysk, jeżeli tak, to kiedy zostanie odtworzony ten wodociąg, tak aby mieszkańcy mogli 
by się podłączyć do tego wodociągu. Jak wygląda łatanie wybojów, dziur na terenie gminy, 
pytanie postawił w związku z tym, iż zjeżdżając z ul. Kopernika na ul. Na Górkach, jest tam 
kilka do tej  pory nie zatkanych dziur,  należało by to wykonać,  ponieważ ciężko jest  tam 



objechać.  Kolejną  sprawą  jest  wysypanie  kruszcu,  kamienia  zjeżdżając  
z  ul. Na Górkach w stronę Łączysk przed wiaduktem kolejowym, są tam duże wyboje a przy 
ostatnich opadach ten terem został całkowicie zalany, nie można było przejechać. Kolejnym 
zapytanie  przedstawione  zostało  
w sprawie progu zwalniającego na ul. Bagiennej, pismo zostało złożone przez Eugeniusz B., 
w  odpowiedzi,  inżynieria  dróg  negatywnie  zaopiniowała  w/w  pismo,  gdyż  kryteria  nie 
spełniają wymogów z rozporządzeniem ministra infrastruktury, w związku z tym poprosił, 
aby zamontować próg zwalniający zgodnie z rozporządzenie ministra infrastruktury, czyli w 
odległości  
40 metrów od skrzyżowania.
 
Radny Stanisław Góra,  poinformował, że w ubiegłym roku na jesień zostało wykonane w 
Porębie  Spytkowskiej  na  potoku  Kowalówka  piękne  prace  okamieniowane  koryto, 
osiatkowane, aby udrożnić ten potok, zdało to bardzo dobrze egzamin, dzięki temu ten rejon 
tam  nie  został  podtopiony  jak  zwykle,  dodał,  że  w  tej  chwili  tych  prac,  które  zostały 
wcześniej wykonane już nie widać, jeżeli ten stan jaki jest obecnie będzie się utrzymywał na 
pewno praca i pieniądze pójdą na marne. Radny zapytał, czy można byłoby wystąpić w tej 
sprawie i w odpowiedniej kolejności rozważyć to. 

Radny Józef Kubas  nawiązał pytanie do ostatniej interpelacji z dnia 31 marca w sprawie 
Wytwórni Mas Bitumicznych w Brzesku, otrzymał odpowiedź, w związku z tą sprawą zapytał 
Burmistrza Brzeska, czy nastąpiły jakieś ważne szczegóły, czy sprawa tkwi w tym samym 
punkcie. Radny zaważył, że zakład jest rozbierany, jeżdżą tam potężne samochody produkcji 
niemieckiej,  dodał,  że  jedni  ludzie  mówią,  iż  będzie  tam przedsiębiorstwo  transportowe. 
Uważa,  że  jeśli  rzeczywiście  tak  będzie,  należało  by  szybko  budować  drogę  między  ul. 
Zydronia a ul. Powstańców Warszawy, aby odciążyć ruch. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, Krzysztof Ojczyk, zapytał na jakim etapie jest 
kanalizacja inwestycji pod nazwą „skanalizowanie ul. Wiejskiej i ul. Leśnej”, , czy jest to 
jeszcze na etapie przetargu czy uprawomocnienia się wyboru kontrahentów?. Kolejną sprawą, 
była sprawa z podtopieniami domów, jaka jest procedura udrożnienia rowów przydrożnych i 
kto  jest  odpowiedzialny  za  utrzymanie  przepustowości  
w rowach?. Następnym zapytaniem było, problem nieszczelnego dachu przy bloku Nr 8 przy 
ul.  Ogrodowej,  ponieważ było już  kilkakrotne łatanie  tego dachu i  należałoby raz  więcej 
środków na ten cel przeznaczyć, aby dach dokładnie wykonać. Przewodniczący zapytał, czy 
są a jeśli  nie  ma to kiedy i  jakie środki Gmina Brzesko otrzyma od Wojewody lub 
bezpośrednio z Rządu dla poszkodowanych?. 

Radny  Tadeusz  Pasierb  poinformował,  że  zwrócili  się  do  niego  pracownicy  
z ul. Szczepanowskiej, jak i z ul. Starowiejskiej w związku z planowanym budową ronda przy 



ul.  Szczepanowskiej  i  ul.  Okulickiego większość  ruchu przeniesie  się  na  ul.  Bujaka  i  ul. 
Szczepanowską.  Ulica  Szczepanowska  została  wyremontowana,  ale  dodał,  że  niestety  po 
jakimś  czasie  wraca  do  stanu  pierwotnego  jaka  była  przed  remontem.  Radny  poprosił  o 
podjęcie  kroków,  aby  zapobiec  dalszej  degradacji  tej  drogi  jak  również  poprawienie 
nawierzchni stanu ul. Bujaka. 

Ad. 6 Zapytanie przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Radny Stanisław Milewski,  poinformował, że jest sołtysem już 12 lat,  mieszka w Buczu 
ponad 50 lat, ale takiej wody i zalanego Bucza nigdy nie było, podziękował Burmistrzowi 
Brzeska  Grzegorzowi  Wawryce,  pracownikom  i  służbom  w  imieniu  mieszkańców  oraz 
własnym  za  szybką  
i  sprawiną wykonaną pomoc, dzięki której  wie,  że jest  prawdziwym gospodarzem gminy. 
Przywieziono piasek, worki, przekopano drogę, aby uniknąć strat, poinformował, że wszystko 
było na czas, wystarczające ilości-cały czas był Burmistrz pod telefonem i na każde żądanie 
dostępny, zaraz po ustąpieniu wody był z paczkami ze środkami czystości, które przekazano 
poszkodowanym. 

Radny  Leszek  Klimek,  jak  Radny  i  Sołtys,  przekazał  podziękowanie  Burmistrzowi  i 
wszystkim  służbom  w  Brzesku,  którzy  sprawinie  i  skutecznie  dzięki  pomocy  Państwa 
otrzymali  najbardziej  wsparcie mieszkańcy wsi Jasienia,  podziękował również,  za szybkie 
podjęcie  działań  związanych  
z  usunięciem  osuwiska,  które  postało  podczas  powodzi  przy  
ul. Ks. Mazurkiewicza. Radny poinformował, że Burmistrz regularnie odwiedzał Jasień, które 
dotknęła powódź, dodał, że powstało już nowe osuwisko na ul. Floriańskiej, służby straży 
pożarnej już zabezpieczyły ten obiekt.
 
Sołtys  Wsi  Szczepanowa  Anna  Lubowiecka,  poinformowała,  że  te  intensywne  opady 
deszczu pomimo, że w Szczepanowie nie ma żadnej  rzeki dało się we znaki  szczególnie 
niedrożne rowy, ma wiele zgłoszeń ludzi, którzy są bardzo oburzeni stanem tych rowów, są 
zalewane domy. Pani Sołtys zwróciła uwagę również na zasypany staw przy firmie May-Mat, 
poruszyła również sprawę dotyczącą zapadłych studni, ma 7 zgłoszeń. Mieszkańcy pytają czy 
mogą liczyć na jakąś pomoc, w naprawie tych studni w niektórych przypadkach są osoby, 
które nie mają wodociągu i stracili jakiekolwiek źródło wody, dodała, że również chciałaby 
się dowiedzieć o etapie chodnika przy ul. Parafialnej, o którym pytał również Radny Tadeusz 
Ciurej. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły  Edward Knaga,  poinformował,  że 
ma propozycję aby zorganizować specjalne spotkanie ze samorządowcami w sprawie rowów, 
cieków wodnych i  innych rzeczy,  by zweryfikować i  sklasyfikować, kto odpowiada ze te 



odcinki  rowów  i  cieków.  Przewodniczący  Osiedla,  stwierdził,  że  trzeba  przyspieszyć 
zbieranie gabarytów na terenie gminy, stwierdził, że w wielu wypadkach jest bardzo dużo 
dobrych  urządzeń  do  wyposażenia  mieszkań,  jeżeli  by  się  powodzianie  zgodzili  przyjąć, 
należało by je posegregować poukładać i zawieść powodzianom, sądzi, że może zabraknąć 
mebli na naszym rynku a ceny pójdą w górę. Rodzin wielodzietnych lub osób starszych nie 
będzie  stać  na  umeblowanie  swoich  mieszkań.  Uważa,  że  społeczeństwo  w  pewnych 
przypadkach,  które  występują  należały  by  opodatkować  lub  dobrowolnie  zgodzić  się  na 
pewne datki. Zaproponował, że zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami z mieszkańcami, są 
zgodni aby tak jak w latach ubiegłych dać cegiełkę dobrowolnie w wysokości 1 złotówki co 
miesiąc  na  rzecz  tzw.  infrastruktury  hydro  technicznej,  m.in  obwałowań,  zbiorników 
retencyjnych. Skierował, się do obecnego Posła Edwarda Czesaka, iż należało by wprowadzić 
tą symboliczną złotówkę na takie urządzenia, poinformował, że wiele emerytów z którymi 
rozmawiał wykazali wolę, aby przekazywać symboliczną złotówkę. Uważa, że należało by 
podjąć tą sprawę w sejmie,  dodał,  że to nie jest  ubóstwo lecz duża doza patriotyzmu, że 
mieszkańcy chcą przekazać pieniądze, aby te cele były zrealizowane. 

Sołtys Jerzy Gawiak, podziękował Burmistrzowi Brzeska, za bardzo dobrą koordynacje prac 
przy  akcjach  powodziowych,  do  3  nad  ranem  miał  kontakt  z  Burmistrzem  Grzegorzem 
Wawryką,  podziękowanie również za szybkie działania  przy udrożnieniu rzeki  Grodna w 
Jadownikach  na  ul.  Św.  Prokopa.  Poinformował,  że  na  całej  ulicy  rzeki  Uszwicy  leżą 
poprzewracane  drzewa,  przy  najbliższej  wodzie  nie  zagrozi  to  tylko  Jadownikom,  ale  i 
Brzesku.  
W rejonie mostu przy ul. Zakole leży 7 drzew, prosił o ich usunięcie. 

Sołtys Józef Witek,  poinformował,  że  przy wykonywanych pracach pod autostradę,  cieki 
wodne  zostały  zmienione.  Mieszkańcy  przy  ul.  Wierzbowej  
w  Sterkowcu  są  jeszcze  bardziej  podtapiani  niż  wcześniej.  Sołtys  wykonał  mapki,  aby 
wskazać i podpytać do kogo należy się zwrócić, lecz nie uzyskał żadnych informacji. 

Sołtys Marek Kośmider,  skierował pytanie do Posła Edwarda Czesaka,        w związku z 
tym,  że  problem  rowów  przydrożnych  gminnych  i  powiatowych  jest  nierozwiązany  od 
ostatniej powodzi w 1997 roku, zapytał, czy Pan Poseł zechciał by się włączyć w rozwiązanie 
tego  problemu,  wesprzeć  nasze  organy  samorządowe,  aby  ten  problem wreszcie  przestał 
istnieć.
  
Sołtys Wokowic Marian Czarnik,  poinformował, że mając już doświadczenie w budowie 
autostrady, odkąd ta autostrada ruszyła, skierował prośbę do Burmistrza Brzeska, aby służby 
podległe  dokładnie  przyglądnęły  się  projektowi  autostrady,  konkretnie  o  odwodnienia, 
wyjaśnił,  że z tego co jest  na dzisiejszy czas zostało wykonane to te rowy, które zostały 
wykonane przy autostradzie nie odprowadzą wody i cieków wodnych, które zostały przecięte 



przez autostradę. Rowy zostały wykopane szerokości 30 cm i uważają, że to wystarczy, dodał 
sołtys. Uważa, że należy przyglądnąć się projektowi tych rowów, aby za pół roku lub za rok, 
gdy przyjdą kolejne opady, będą zalewać miejscowości. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zielonka Antoni Staszczyk, podziękował Burmistrzowi 
Brzeska  Grzegorzowi  Wawryce  i  Komendantowi  Policji  Robertowi  Biernatowi  oraz 
Komendantowi  Straży  Pożarnej  Dariuszowi  Pęcakowi,  za  pomoc  w  akcji 
przeciwpowodziowej na osiedlu Zielonka, dodał, że chodził i sprawdzał, policja ostrzegała 
ruch,  informowała  mieszkańców       o  sytuacji,  również  straż  włożyła  mnóstwo pracy, 
zabezpieczali szkołę oraz przedszkole, ładowali piasek do worków, wycinali drzewa, spotkał 
służby  Urzędu  Miejskiego  m.in  p.  Węglowskiego,  drogowców  p.  Górskiego  
p. Mleczkę p. Matrasa oraz również innych pracowników urzędu, to wszystko spowodowało 
uspokojenie  wśród  mieszkańców,  poinformował,  że  na  pewno  znajdzie  się  osoba,  która 
będzie  niezadowolona,  lecz  wszystko  było  dowiezione  na  czas  i  było  w  porządku 
zorganizowane. Zwrócił uwagę, iż na łamach jednej z gazet Pan Leś uratował osiedle przed 
zalaniem, dodał, że przywiózł 4 wywrotki piasku, gdzie podziękował p. Staszczyk za ten gest 
ale jednak mimo wszystko podziękowanie skierował przede wszystkim instytucją i służbom. 

Komendant  Powiatowej  Policji  w  Brzesku  Robert  Biernat,  poinformował,  iż  miał 
możliwość obserwowania sytuacji powodziowej na terenie całego powiatu, zaapelował, aby 
zwrócić  szczególną  uwagę  przez  pryzmat  całego  powiatu,  w  jaki  sposób  uregulować 
gospodarkę wodną na terenie Brzeska jak i całego powiatu, dodał, że padały tutaj informacje 
na temat podkoszenia rowów, wycięcia drzew z drugiej strony również padła wypowiedź, że 
na  Okocimiu  rzeka  płynie  szybko,  trzeba  mieć  świadomość,  że  po  uregulowaniu  szybko 
płynie, musi się gdzieś zmieścić, poinformował, że Zawada Uszewska, Uszew uratowały od 
zalania  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  Browar  i  Jadowniki.  
W przypadku Brzeska, brakowało 10 cm., aby ta woda wyszła, przybór wody był w granicach 
30 cm na godzinę. W 1997r. w Lipnicy Murowanej poziom Uszwicy był 1m 30 a teraz 2, 70, 
ta woda rozlewająca się w Zawadzie Uszewskiej woda, która „poszła” na budowę w okolicy 
stacji benzynowej przy ul. Mickiewicza tam znalazła sobie ujście, przeszła przez Browarną 
szybko  płynąc,  ta  woda  zalała  Borzęcin,  Bielcze,  Wokowice,  Przyborów,  Rudy-Rysie, 
Niedzieliska, następnie na Strzelce Wielkie oraz na Kopacze Wielkie, ona nie zmieściła się 
już  w  Uszwicy  w  rzece  uregulowanej,  przerwała  wały  na  Kwikowie  oraz  w  okolicach 
Kopaczy Wielkich  i  też  zalała  Szczurową.  Wyjaśnił,  że  podkoszenie  trawy,  wyciągnięcie 
drzew,  uratuje  Brzesko  przed  zalaniem  ale  spowoduje,  że  pozostałe  gminy  w  powiecie 
zostaną zalane. Woda w Wiśle też się nie mieściła, uważa, że gdzieś musi się znaleźć miejsce 
na  ujście  tej  wody  dla  nich  samych  oprócz  niesienia  pomocy,  jeżdżenie,  informowanie, 
ewakuacja,  doszło „polowanie  na  czarownice”.  Zdają  sobie  sprawę,  że ludność  walczy o 
swoje mienie, dużo ich energii idzie na pilnowanie wałów, ponieważ zaczynają się plotki, że 
Brzesko chce się uratować to szykuje przekopać wały na Borzęcin, a jak na Borzęcinie poszły 



wały  to  pewnie  Ci  z  Borzęcina  Dolnego  przyszli  przekopać  albo  ze  Szczurowszczyzny. 
Wykorzystując  naturalne  rozlewiska  warto  było,  by  aby  ten  temat  szczególnie  z  Gminą 
Gnojnik wrócili  do tego tematu i razem przedyskutowali  w jaki sposób uratować te dwie 
gminy, ponieważ jest to najistotniejsze. 

Radna Jadwiga Kramer, zwróciła uwagę na specustawę w sprawie pozyskania gruntów pod 
budowę wałów i zbiorników retencyjnych będzie mogło powstać albo w tej chwili albo wcale, 
dodała,  że  póki  trwa  gorączka  
i  ogromne  współczucie  dla  poszkodowanych,  widać  gołym  okiem ogrom  zniszczeń,  jest 
dobry klimat do tego by ta ustawa rzeczywiście mogła powstać, poinformowała, że musimy 
wrócić  do  starej  budowy  zbiorników  
w  Gosprzydowej  oraz  na  pograniczu  Okocimia,  Poręby  Spytkowskiej  i  Uszwi,  jest  to 
niezbędna  potrzeba.  Uważa,  że  mógłby  powstać  zbiornik  o  charakterze  rekreacyjno-
wypoczynkowym, w bliskiej odległości od Brzeska nie ma takiego zbiornika, trzeba jeździć 
nad  Dunajec,  nie  do  końca  ujarzmiony.  Radna  podziękowała  Burmistrzowi  Brzeska  i 
służbom, które w Urzędzie Miasta czuwały nad tym wszystkim, otrzymali piasek i worki, 
wbrew temu co się mówi, dużo młodzieży przyszło pomóc, aby załadować worki z piaskiem.
 
Radna Ewa Chmielarz,  podziękowała Komendantowi Policji za taką organizację pracy na 
rzecz  bezpieczeństwa  mieszkańców  powiatu  brzeskiego,  podziękowanie  również  dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach, ponieważ w Mokrzyskach zostało podtopione 
domy wodami opadowymi, pomogli w wypompowywaniu wody oraz ratowaniu budynków. 

Ad. 7 
Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. – pytań brak. 

Przed pkt. 8 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował 
Pana Posła Edwarda Czesaka, że na ostatniej sesji Radni podjęli apel skierowany do posłów, 
senatorów  i  rządu  RP  w  sprawie  dzików. Przed  rokiem  także  w  Szczepanowie  była 
poświęcona sesja temu tematowi. Zapytał posła o odezw wśród posłów małopolskich?. 
Kolejne  pytanie  skierował  do  Prezesa  MZGM-u,  
Franciszka Mrzygłóda, aby uczulił swoich pracowników w kwestii obsługi petentów. Podał 
przykład  skargi,  iż  przyszła  osoba  po  zaświadczenie  do  dodatku  mieszkaniowego,  a 
pracownica  do  tej  osoby  odpowiedziała  -  
„a pani to ma komornika, to po co pani przychodzi?”. Uważa, że jest to stanowczo nie na 
miejscu i jest to poniżanie ludzi. Dodał, że się nie godzi na to, aby pracownicy MZGM-u tak 
postępowali. Przewodniczący poprosił Prezesa MZGM-u o to, aby zwrócił uwagę na sposób 
obsługi petentów. 

Ad. 8 



Informacja  Burmistrza  Brzeska  o  sytuacji  popowodziowej  
w Gminie Brzesko. 

Burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka, przedstawił  informację  na  temat  sytuacji 
powodziowej. Podziękowanie skierował dla Komendanta Policji, sołtysom, przewodniczącym 
osiedli,  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  Państwowej  Straży  Pożarnej  zarówno  pracownikom 
Urzędu Miejskiego, którzy odbywali dyżury, oraz wszystkim którzy brali udział.

• skierowany był apel do mieszkańców, aby ewakuowali swoje mienie, 
• podstawiane były autobusy do ewentualnej ewakuacji mieszkańców,
•  największe straty w samym mieście były na ul. Cegielnianej,               w Gminie:  

Jadowniki  -  ul.  Nadbrzeżna,  Bucze-działania  trwały  kilka  dni,  oprócz  zalań  i 
podtopień były również osuwiska w Jasieniu            i Okocimiu, 

•  zostało  wystosowane  pismo  do  Małopolskiego  Zarządu  Melioracji,  aby  zostały 
podjęte działania związane z oczyszczeniem Uszwicy, 

•  największe koszty związane były z transportem piasku, było to kilkaset ton piasku, 
oraz kilkanaście tysięcy worków, 

•  100 tysięcy złotych otrzymała Gmina - są to wydatki podjęte               w ramach 
działań związanych z powodzią,

•  gmina przekazuje środki czystości dla mieszkańców,
•  podjęte  zostały  grupy,  które  szacują  straty:  w  skład  wchodzą  urzędnicy  oraz 

pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,  poinformował, że pomysł 
p. Edwarda Knagi bardzo mu się spodobał, dotyczący zbiórki gabarytów. Uważa, że jest to 
bardzo  dobry  pomysł  
np.  przekazanie  powodzianom mebli  lub  innych  rzeczy,  które  są  oddawane  i  nie  są  złej 
jakości. 

Radna  Jadwiga  Kramer,  zapytała  czy  jest  już  pobieżny  bilans  ile  było  podtopionych 
domów,  ile  domów  zagrożonych  lub  zniszczonych  przez  osuwiska,  ile  mostów  i  kładek 
należy odbudować, ile osób zostało ewakuowanych?. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że powołał po powodzi ekipę, która 
sprawdza te zniszczenia. Szczegółowe dane przedstawią pracownicy, natomiast nie wszystkie 
rzeczy są jeszcze zweryfikowane, mieszkańcy chodzą jeszcze i zgłaszają podtopienia, dodał, 
że w naszym przypadku te zniszczenia nie były aż tak duże, lecz trzeba mieć świadomość, że 
te zasiłki na pewno nie będą w takiej wysokości wypłacane o jakich jest mowa w telewizji. 
Burmistrz  odpowiedział,  że  dane  w  najbliższych  dniach  zostaną  zweryfikowane,  na 
najbliższych komisjach poszczególni pracownicy przedstawią je. 



Prezes Brzeskiego Zakładu Komunalnego Janusz Filip, poinformował, że przez dwa dni 
zwozili gabaryty z Jadownik, wybrali ok. 3 wersalki, które były w piwnicach, dodał, że ma 
prośbę, jeśli mieszkańcy mieli by sprawne urządzenia elektro-techniczne w dobrym stanie 
meble, aby się kontaktowali bezpośrednio z Brzeskimi Zakładami Komunalnymi, ponieważ 
często występuje tak, że ludzie wystawiają dzień wcześniej sprzęt, meble, padał deszcz i już 
ten sprzęt jest do niczego. BZK przywiezie na bazę, posegreguje 
a potem będą wozić bezpośrednio potrzebującym.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk, poinformował,  że  tą 
informację należy zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
 
Radny Józef Kubas, poinformował, aby nawiązać kontakty z ludźmi z terenu zalewowych, 
należy pomóc tym ludziom, jeśli ktoś ma znajomych z takich terenów, aby wykonać telefon, 
zapytać w jaki sposób pomóc, dodał, że to jest może drobne działanie lecz bardzo korzystne.

Radny  Stanisław  Góra,  stwierdził,  że  tego  tematu  nie  da  się  załatwić  
w  dwóch  punktach,  oraz  aby  nie  przespać  jak  w  1997  roku  zapomnieć  
o pewnych sprawach, należy „dmuchać na zimne”, dodał, że na komisjach powinni ten temat 
przedyskutować  i  opracować  jakieś  wnioski,  głównie  
w  trzech  punktach:  dotyczących  samych  zbiorników  zalewowych,  stanów  rowów,  rzek, 
cieków  wodnych,  mostów,  przepustów  biorąc  pod  uwagę  również  kontrolę  ze  strony 
inspektora budowlanego, ponieważ jest  dużo samowoli w tym zakresie,  poinformował,  że 
chciałby  aby  w  tych  pracach  wieli  udział  przedstawiciele  zarządu  melioracji  urządzeń 
wodnych, starostwa nadzoru budowlanego i innych jednostek, które są tym zainteresowane. 
Uważa,  że  takie  wnioski  wypracowane  na  komisjach  dały  by  podstawę  do  spotkania 
nadzwyczajnego czy w formie sesji, ustalenia konkretnych wniosków a następnie pilnowania 
i  realizowania  wszystkiego  krok  po  kroku.  Radny  podziękował  Burmistrzowi,  służbom 
miejskim, Straży Pożarnej, Komendantowi Policji, za dozorowanie, kierowanie ruchem oraz 
za czynne prace na rzecz mieszkańców. 

Radny Adam Kwaśniak, uważa, że najlepiej zapytać powodzian co najlepiej potrzebują, on 
sam zapytał i otrzymał odpowiedź, że wody i środków mają dużo, w tej chwili najbardziej 
m.in. potrzebują poduszek, pościeli, kołdry, koce, ponieważ nie mają na czym się przykryć i 
na  czym  spać,  dodał,  że  trzeba  rozeznać  co  konkretnie  potrzebują  mieszkańcy  Gminy 
Szczurowa. 

Poseł na Sejm RP Edward Czesak,  poinformował, że w piątek odbyła się wielogodzinna 
debata w sejmie nad informacją, którą złożył Premier Rządu, podczas tej debaty, padało wiele 
głosów zbieżnych z  tymi,  które  zostały dziś  przedstawione  w formie pytań i  stwierdzeń, 
wśród  posłów  jest  wiele  samorządowców  z  różnych  terenów  mają  swoje  własne 



doświadczenia również są to parlamentarzyści posłowie z terenów, które zostały dotknięte  
w stopniu równie wielkim jak w naszym powiecie w gminie Szczurowa, czy inne gminy w 
naszym regionie, poinformował, że z tej dyskusji można wyciągnąć wniosek, że Rządowe 
Centrum  Bezpieczeństwa  nie  zadziałało  
w  sposób  właściwy  pod  względem  poinformowania  o  zagrożeniu.  Wszystkie  głosy  i 
problemy,  które  zostały  przedstawione  dzisiaj,  one  znajdują  potwierdzenie  wśród 
samorządowców  z  samorządów,  które  zostały  zalane,  miał  na  myśli  gminę  Szczurową, 
zapewnił,  że  w  dalszej  części  działań  
w Sejmie na pewno to co wszyscy podnieśli będzie uwzględnione nad tworzeniem lepszego 
prawa, czy ustaw pozwalających ograniczyć skutki powodzi, ponieważ w rzeczywistości nie 
da się ich zapobiec-jest to żywioł, który jak widzimy, dotknął również tereny gdzie nie było 
takich intensywnych opadów i mimo, że już w tej  części Polski samorządy i  służby były 
przygotowane,  nie  dało  się  uniknąć  powodzi.  Poseł  przekazał  ogólne  podziękowanie  w 
imieniu Sejmu, bo wiele tych podziękowań przez występujących podczas debaty posłów było 
kierowane do służb: Straży Pożarnej, Policji, Ochotniczym Strażom Pożarnym, którzy byli 
przede  wszystkim  najbliżej  tych  zdarzeń  poprzez  swoich  członków  aktywnych  
w  terenie.  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego,  które  w  Brzesku  funkcjonuje  mając 
wcześniejsze  doświadczenia,  uważa  że  się  sprawdziło  co  potwierdza  się  w  Państwa 
wypowiedziach  składając  podziękowania  na  ręce  służb  i  Pana  Burmistrza,  dodał  Poseł 
Edward Czesak, podziękował również wszystkim, którzy byli zaangażowani i uczestniczyli w 
jakikolwiek  sposób  niosąc  pomoc  ludziom.  Poseł  odniósł  się  do  zaproponowanej  przez 
Edwarda  Knagę symbolicznej  złotówki,  uważa,  że  to  nie  o  takie  pieniądze  chodzi,  są  to 
wielkie  sumy  i  to  będzie  przedmiotem dyskusji  na  sali  sejmowej,  jak  również  odnośnie 
precyzyjnych kompetencji, ponieważ z wypowiedzi samorządowców, którzy bezpośrednio na 
przykładach mogli stwierdzić co było lub co mogło być przyczyną np. tego, że wał został 
przerwany, wynika to z tego, że kompetencje nie są właściwie rozdzielone, przykład w woj. 
Małopolskim, gdzie Wojewoda z Prezydentem Miasta Krakowa mieli różne zdania na temat 
sytuacji  powodziowej  i  obwiniania  się  na  wzajem,  wiadomo,  że  za  niektóre  kwestie 
odpowiedzialny jest Marszałek na te zadania daje Wojewoda czyli przedstawiciel rządu, a w 
rzeczywistości  egzekwuje jeszcze inna instytucja,  która  nie  do końca dokonuje  właściwej 
inspekcji  tych miejsc,  które  później  powodują,  że  te  zalania  mają  miejsce,  poinformował 
poseł. Poprosił, aby sporządzić raport, ponieważ na to też zwrócono uwagę, gdyż poprzednie 
zdarzenia i stwierdzenia, które podczas trwania tych powodzi miały miejsce nie zostały ujęte 
w  raporty  i  przeanalizowane  przez  właściwą  instytucję  rządową  i  nie  zostały  wdrożone, 
również  to  rola  państwa  jako  samorządu  jest  aby  wśród  społeczności  lokalnej  budować 
świadomość,  że takie  zagrożenia  mogą się  powtarzać oraz powodować takie  nieszczęścia 
jakie  miało  miejsce  
w ostatnim czasie. Ta świadomość pozwoli, na to, aby te zgłaszane kwestie przez Państwa z 
rowami i przepustami, były tak w małym stopniu, że nie będą powodowały większych strat 
podczas wyższych stanów. Poseł podziękował za zaproszenie, że mógł uczestniczyć w tej 



debacie oraz życzył wszystkiego dobrego w dalszych działaniach Burmistrzowi oraz całemu 
samorządowi brzeskiemu. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że każda pomoc jest potrzebna a przede 
wszystkim  oznacza  to,  że  solidaryzujemy  się   
z  powodzianami,  więc  stwierdziła,  że  jeżeli  nawet  wody  będzie  zebranej  za  dużo,  czy 
środków czystości czy jedzenia, to wcześniej czy później zostanie to wykorzystane, dodała, że 
rozmawiała z ludźmi, którzy znają te potrzeby naprawdę dobrze. Radna poinformowała, że 
Urząd  Miejski  wraz  
z  Kongregacją  Kupiecką podjęli  taką akcję,  aby  zbierać  dla  powodzian  potrzebne  rzeczy 
włączył się w to PSS „Społem” również inne prywatne sklepy ale przede wszystkim włączyła 
się  młodzież,  uważa że to  ma tylko taki  skutek,  że  pomagamy potrzebującym ale przede 
wszystkim uczymy wszystkich, młodzieży i dzieci, że nie wolno zostawiać ludzi w potrzebie 
samotnie. 

Radna  Maria  Kucia,  poinformowała,  że  została  przez  mieszkańców  z  ul.  Cegielnianej 
poproszona aby na Sesji  podziękować Panu Burmistrzowi i jego służbom, Policji  i  Straży 
Pożarnej,  co  prawda  powódź  była  mniejsza  niż  
w 1997 roku, ale mieszkańcy zostali mile zaskoczeni troską i pomocą jaką otrzymali, w czasie 
powodzi zostali ostrzeżeni, że można się ewakuować 
i równocześnie przeprosić za to, że nie posłuchali i co po niektórzy nie poszli, woleli zostać w 
swoich  domach,  co  prawda  domów  zalanych  zostało  tylko  
4-ry ale w 1997r. zostały wszystkie zalane, dodała, że za wszystko dziękują. 

Radny Lech Pikuła, uważa, że na dzisiejszej lub późniejszej sesji powinni przygotować apel, 
czy też uchwałę w formie apelu do Parlamentu o poważne zajęcie się sprawami powodzi. 
Radny  poinformował,  że  z  niepokojem  
i zdziwieniem oglądał program, gdzie był wywiad z Niemcami, ponieważ po ich stronie rzeka 
też  zaczęła  nabierać,  powiedzieli,  że  po  powodzi  z  1997 r.  poszły  duże  środki  a  oni  ze 
spokojem czekają,  ponieważ są  zabezpieczeni  pod względem wałów. Uważa,  że  rząd  się 
powinien zając tymi wałami, przeznaczyć środki, aby poprawić przede wszystkim wały, które 
są oraz podnieść tam gdzie  występują zagrożenia i  pomyśleć o zbiornikach retencyjnych. 
Uważa, że zbiornik, który miał być w Gosprzydowej, były przeznaczone na to pieniądze, było 
porozumienie gmin oraz środki marszałkowskie, lecz co z tego jeśli jeden ze samorządowców 
podszedł do ludzi, powiedział „jak się nie zgodzicie to my was wywłaszczymy” efekt był taki, 
że ludzie pokazali „ gest Kozakiewicza” i nic z tego nie wyszło. Radny uważa, że pomysł 
między  Uszwią  a  Brzeskiem  zbiornik  jest  chybiony,  ponieważ  trzeba  było  zrobić  go  w 
Gosprzydowej,  tam  są  ogromne  tereny  niezagospodarowane,  nie  ma  zabudowań. 
Poinformował, że jest również inny problem, jak dotrzeć do społeczeństwa. W tej chwili jest 
kwestia skutków, radny rozmawiał z p. Karolem Przywarą, poinformował, go, że ludzie go od 



piątku  atakowali  przed  powodzią,  wręcz  okupowali  koło  domu,  ponieważ  chcieli  się 
ubezpieczyć  w  ostatniej  chwili,  100  zł.  kosztuje  ubezpieczenie,  więc  jak  dotrzeć  do 
społeczeństwa, żeby wygospodarzyć te 100zł., dodał, że samorząd powinien zaapelować do 
ludzi w jakiś sposób, aby nie bagatelizowali, tylko na przyszłość się ubezpieczali. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że sprawę 
zbiorników będą musieli  rozstrzygnąć  fachowcy,  dodał,  że  życie  pokazało,  że  na  granicy 
Brzeska, Uszwi, Okocimia, Poręby Spytkowskiej, jest to naturalny polder, który wypełnił się 
wodą i on funkcjonuje. Być może trzeba dołożyć środków, żeby ten suchy zbiornik wykonać 
należycie poprawnie. Przewodniczący zgada się co do apelu, uważa, że taki apel trzeba będzie 
przygotować, lecz ma tylko jedną uwagę -przypomniał sytuację z ostatniej sesji, kiedy został 
podjęty  apel  
w  sprawie  dzików  i  został  przez  posłów  zlekceważony.  Poinformował,  że  otrzymał 
niezadawalającą  odpowiedź  z  Sejmu.  
Na 30-stu kilku posłów, odpowiedź otrzymał od 3 posłów z małopolski, co świadczy to o 
tym, jak nas traktują. Nie otrzymał również odpowiedzi od Posła Jana Musiała, który jest w 
Komisji  Ochrony  Środowiska  i  który  rok  temu  tłumaczył  się  w  sprawie  dzików. 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  
w Brzesku odczytał odpowiedź pisma z kancelarii sejmu w sprawie apelu dotyczący dzików. 

Sołtys  Marian Czarnik,  jako  Prezes  Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnej, podziękował Burmistrzowi, oraz wszystkim strażakom Państwowej Straży 
Pożarnej,  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  Policji  oraz  pracownikom  Urzędu  Miejskiego 
zaangażowanym w pracę przeciwpowodziową, podkreślił, że wyszła sprawa współpracy tych 
służb,  uważa,  że  jest  czym  się  pochwalić,  ponieważ  te  służby  w  tej  akcji  najlepiej 
współpracowały jak mogły. Poinformował, że służby kierowane przez Burmistrza Brzeska, 
Grzegorza  Wawrykę,  pomogły  uniknąć  większość  strat  
i zminimalizowała zagrożenie. Podkreślił, jak ważne po takiej sytuacji są Ochotnicze Straże 
Pożarne,  oraz  pieniądze,  które  Burmistrz  i  Rada  Miejska  przekazuje  na  zakup  sprzętu 
jednostkom OSP. Strażacy z Brzeska obsługiwali naszą gminę oraz miasto, a jeśli nie było 
zajęć na naszym terenie, jednostki uczestniczyły w pomocy gminie Szczurowa, głównie: OSP 
Jadowniki, OSP Szczepanów oraz OSP Jasień, OSP Brzesko i OSP Wokowice. 
Sołtys zaznaczył, że druhowie pracowali w bardzo trudnych warunkach, ponieważ ta powódź 
była specyficzną powodzią, nie dość, że było bardzo zimo to ciągle padał deszcz, ratownicy 
pracowali po 12-16 h, przemoknięci. Strażacy, którzy byli w remizach pomagali im, susząc 
buty,  mundury  
i przygotowywali posiłki, po to by mogli w każdej chwili wyjeżdżać. W tej chwili trwa akcja 
usuwania skutków powodzi, strażacy nadal pracują. Sołtys dodał, że postara się na kolejną 
sesję przygotować ilość godzin przepracowanych przez strażaków, aby można było zapoznać 
się z ogromem prac wykonanych przez tych ludzi, dodał, że chciał również bardzo serdecznie 



podziękować pracodawcą z terenu gminy, gdzie zwracali się, aby zwolnić strażaków z miejsc 
pracy, ponieważ pracując na wałach przez 24h nie jest się w stanie pójść na drugi dzień do 
pracy. W większości nasi pracodawcy stanęli na wysokości zadania, lecz znaleźli się tacy 
przedsiębiorcy,  którzy  zaznaczyli-  „albo  praca  u  mnie  albo  straż”,  podkreślił  sołtys. 
Zaznaczył, że jest czym się chlubić, że jest sprzęt do ratowania ludzi bardzo wysokiej klasy, 
uważa,  że  jest  jeszcze  za  mało  pomp ale  myśli,  że  jeśli  będzie  jakaś  dotacja  z  Zarządu 
Wojewódzkiego lub  od  Urzędu Marszałkowskiego to  wykorzystają,  aby  doposażyć  i  być 
przygotowanym na każdą chwilę. 

Radny Stanisław Milewski, poinformował, że aby mieć zadowolenie i wrócić spokojnie do 
sołectwa, które jak sam Burmistrz przedstawił, że Bucze poniosło ogromne straty oraz zostało 
zdemolowane. Radny zwrócił się do Rady Miejskiej oraz do Burmistrza Brzeska, ponieważ 
połowa mostu została już zamknięta nie mają już dojazdu ze strony Rzezawy, te most został 
już wcześniej częściowo zniszczony. Poinformował, że jest to dość pilna sprawa, ponieważ 
ten most łączy nie tylko sołectwo Bucze: od strony Brzeska i do strony Rzezawy nie ma już 
innego przejazdu, most który jest obok, już się nie nadaje w tej chwili, prosił aby tą sprawę 
nie przespać. 

Sołtys Marek Kośmider, stwierdził, że akcja ratownicza, rzeczywiście była przeprowadzona 
wzorowo, za co podziękował. Poinformował, że 3 miesiące temu zgłosił problem niedrożnych 
rowów na drogach gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich, minęły 3 miesiące i żadnego 
odzewu. W końcu przyszła powódź, wiele nieszczęść i strat,  które w naszej miejscowości 
ludzi dotknęło są spowodowane niedrożnymi rowami, głównie przy drogach powiatowych. 
Przyznał, że z powiatem ciężko się porozumieć, a z Panem Wołczyńskim szczególnie, nie 
widzi rozwiązania tego problemu zdecydowanych działań, czy Burmistrza,  czy Posła oraz 
innych instytucji, które zmuszą w końcu Zarząd Dróg Powiatowych do jakiegoś działania. Do 
dzisiaj  jest  pompowana  woda  
z niektórych posesji,  głównie przez swoją bezmyślność,  którzy zasypują rowy przydrożne 
topiąc kilku poprzednich mieszkańców, których woda nie ma gdzie odpłynąć. Sołtys domaga 
się  przywrócenia  drożności  rowów  głównie  przy  drodze  powiatowej,  wg  niego  należy 
sporządzić formułę prawną, by zmusić mieszkańców do udrożnienia rowów, sporządzić jakieś 
pismo  
z Urzędu, uważa, że w ciągu 2-tyg. sytuacja może zostać naprawiona. 

Radny Józef Chruściel, podzielił się informacją, iż z własnej obserwacji zauważył, że pomóc 
w Gminie Szczurowa powinna być w każdej dowolnej formie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Brzesku Krzysztof  Ojczyk,  poinformował,  iż  radni 
otrzymali  zaproszenie  na  godzinę  11:45  na  krótką  prezentację  pt.  „Żywa lekcja  historii”, 
przygotowaną przez młodzież z Gminy Brzesko. W programie spotkania znalazł się m.in. 



wykład poświęcony postaci Św. Stanisława, a także przedstawienie poetycko-muzyczne p.t. 
„Był taki człowiek, byli ludzie…”.
Burmistrz Brzeska wraz z Radą Miejską wzięli udział w przedstawieniu, podczas przerwy. 

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

ostatniej sesji.  wg. załącznika do protokołu. 

Radny Leszek Klimek, chciał przekazać informację oraz zaprosić na zebranie wiejskie, które 
odbędzie  30  maja  2010r.  o  godzinie  13:00  
w budynku OSP Jasień. 

Radna Jadwiga Kramer,  zapytała czy została uzyskana dotacja na przebudowę budynku 
ludowego w Jadownikach?

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował,  że  zapewnili  część  środków.
W tej  chwili  wykonują część tego zadania z własnych środków, ten projekt jest  na liście 
rezerwowej.  Burmistrz  przekazał  ważną  informację  dotyczącą  wniosku  na  kanalizację  w 
ramach funduszu spójności, wniosek ten przeszedł, pracę rozpoczną się w tym roku zgodnie z 
harmonogramem. 

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

od ostatniej sesji. 

W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się jedna sesja. Podjęto na niej 6 uchwał, 
które zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji  Publicznej i  Urzędu 
Miejskiego w Brzesku oraz umieszczono           w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 
tutejszego Urzędu. Ich treść została także przekazana właściwym trybem celem realizacji 
do merytorycznych wydziałów UM i jednostek organizacyjnych Gminy: 
• Uchwała  Nr  LV/383/2010 z  dnia  28  kwietnia  2010 r.  w sprawie  absolutorium dla 

Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2009 rok - weszła 
w życie z dniem podjęcia;

• Uchwała  Nr LV/384/2010 z  dnia  28  kwietnia  2010 r.  w sprawie wprowadzenia 
obligacji komunalnych do zorganizowanego systemu obrotu - weszła wżycie z dniem 
podjęcia;

• Uchwała   Nr   LV/385/2010   z   dnia   28   kwietnia   2010   r.                 w  sprawie 
zmiany uchwały  Nr XXVIII/205/2008  Rady Miejskiej      w Brzesku z  dnia  3 
września 2008 r. w sprawie współdziałania          z Województwem Małopolskim w 
zakresie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.    „Modernizacja    odcinków  dróg 



wojewódzkich   -   odnowa   nawierzchni   na   drodze wojewódzkie' nr 768 w Brzesku 
u!. -Solskiego wraz z remontem chodnika, budowa kanalizacji deszczowej oraz budową 
ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami Szczepanowską i Okulickiego" oraz 
udzielenia  Województwu  Małopolskiemu  pomocy  rzeczowej  –  weszła  w życie  z 
dniem podjęcia;

• Uchwała Nr LV/386/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zaspokajania 
potrzeb  mieszkaniowych  członków  wspólnoty  samorządowej  Gminy  Brzesko  oraz 
kryteriów  wyboru  osób  z  którymi  umowy  najmu  powinny  być  zawierane  w 
pierwszej kolejności – została  wysłana do publikacji i wejdzie w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;

• Uchwała Nr LV/387/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu 
głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - weszła w życie 
z dniem podjęcia;

• Uchwała Nr LV/388/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia dla 
Burmistrza  Brzeska  do  zawarcia  umów,  której  skutkiem  jest  zobowiązanie 
wykraczające poza rok budżetowy 2010 - weszła wżycie z dniem podjęcia.

Na  sesji  w  dniu  28  kwietnia  2010  r.  podjęty  został  również  Apel  
Nr LV/4/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia              13 października 
1995 r. — Prawo łowieckie.

Radny  Mirosław  Wiśniowski,  poinformował,  że  wniosek  o  którym  mówił  Burmistrz 
Brzeska, kwota wynosi ponad 22mln. złotych, jest to zamieszczone na stronie internetowej 
RPWiK-u, data rozpoczęcia jest na 30 czerwca br. dodał, że z tego co się orientuje to już 
wykonawca został ustalony i niebawem te pracę się rozpoczną. 

Ad. 11 
Sprawozdanie  z  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  oraz  Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji. 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radny Mirosław Wiśniowski – Komisja Gospodarki Finansowej;
 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji;
 Radna  Katarzyna  Pacewicz  –  Pyrek  –  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa;
 Radny Józef Kubas – Komisja Oświaty Kultury i Sportu;
 Radna Jadwiga Kramer- Społeczna Komisja Mieszkaniowa;

Przewodniczący  Krzysztof  Ojczyk  zwrócił  się  z  pytaniem.  
Czy są uwagi do sprawozdań? – uwag brak. 



Ad. 12 Ocena funkcjonowania MPEC w Brzesku. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował radnych, że 
materiały  otrzymali,  na  komisjach  została  przedstawiona  i  omówiona spółka  z  Prezesami 
MPEC-u, zapytał czy są pytania? Pytań brak. Przedstawił propozycję, aby podjąć pozytywną 
opinię Rady Miejskiej w Brzesku dotyczącą funkcjonowania tej spółki, ponieważ praca tej 
brzeskiej spółki została przez Radych na komisjach bardzo dobrze oceniona. 

Przedstawienie  opinii  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  
w Brzesku:

Rada  Miejska  pozytywnie  opiniuje  funkcjonowanie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Brzesku. 
Głosowano: 16 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw, 1 radny nie głosował. 

Ad.  13.  Informacja  Dyrektora  na  temat  bieżącej  działalności  
i funkcjonowania Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku. 

Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przypomniał, 
że przed chwilą zostały odczytane wnioski z komisji,  które negatywnie przedstawiają stan 
techniczny  budynku  BOSiR-u,  oraz  że  powstał  materiał  fotograficzny  w  trakcie  wizji 
lokalnej, który nie napawa optymizmem. Dlatego poprosił dyrektora BOSiR o przedstawienie 
bieżącej informacji.
 
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił sprawy bieżące. Poinformował, że przez cały 
rok będzie funkjonować:
-   Aqua aerobik,
-  kursy  doskonalenia  pływania  „Już  pływam”  (6  grup  po  20  osób  
w programach 20 godzinnych), 
- zajęcia dla klas czwartych podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjalnych w ramach 
zajęć wf-u, 
- sekcja „Wiking”, 
- promocja dla indywidualnych klientów w ramach programu „Pływaj zdrów”,
- zawody jeździeckie o Puchar Burmistrza Brzeska,
- turniej świętojański.

Sprawy bieżące BOSiR w Brzesku (stan stwierdzony po 08-04-2010)
Wykaz  robót,  zakupów  i  działań,  które  należy  pilnie  wykonać  w  celu  prawidłowego 
funkcjonowania Krytej Pływalni wg rzeczoznawcy budowlanego.

1. Remont dachu, 436m² - orientacyjny koszt naprawy dachu – 95 000 zł., 
 /bieżąca naprawa - 25 000 zł.,



2. Malowanie ciągu instalacji wyciągowej niecki basenowej  – 8 000 zł.,
3. Remont natrysków szatni mokrych – 24 050 zł.,
4. Lakierowanie drewna niecki basenowej – 60 000 zł.,
5. Wymiana drzwi w stacji SUW - 2 040 zł.,
6. Odnowienie i naprawa sufitów – 30 750 zł
7. Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego na cokole bud. BOSiR –       15 925 zł.,
8. Malowanie elewacji zewnętrznej budynku - 12 150 zł.,
9. Remont pomieszczenia MPEC-u  – 9 000 zł.,
10. Drenaż i odwodnienie fundamentów piwnic Krytej Pływalni                       – 300 000 zł

Razem:   581 915 zł.

1. Zakup koszy wokół basenu 8 szt. – 3 500 zł;
2. Zakup „Blaszaka” brak pomieszczenia gospodarczego – 2 500 zł;
3. Zakup kosiarki (spulchniarka do piasku, pług zimowy) – 5 000 zł;
4. Zakup pieca do sauny – 1 200 zł;
5. Zakup akumulatorów buforowych do otwierania szafek – 900 zł;
6. Zakup oświetlenia niecki basenowej – 2 200 zł;
7. Zakup klimatyzacji do siłowni o sali fitness – 4 000 zł;
8. Zakup wyposażenia do piłki nożnej plażowej – 8 400 zł;

Razem:  27 700 zł.

1. Wykonanie lodowiska          –   1 150 zł;
2. Wykonanie boiska do piłki plażowej – 10 000 zł;

  Razem: 11 150 zł.
Ogółem : 620 765 zł.

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że sprawy, które wyszły są konsekwencją 
tego , że nie było remontów w latach ubiegłych, a priorytetem jest remont dachu basenu. Aby 
nie być gołosłownym przytoczył protokół raportu biegłego wskazującego nieprawidłowości. 
Na basenie byli również radni i pan burmistrz.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk,  stwierdził,  że  we 
wnioskach  komisji  była  mowa  o  strukturze  organizacyjnej,  czy  nowa  struktura  jest 
przygotowana i  zatwierdzona oraz kiedy wejdzie  w życie?  Kolejnym pytaniem był  temat 
parkingów.  Byłoby  dobrze,  aby  w  przyszłym  miesiącu  rozstrzygnięto  kwestię  kart 
parkingowych,  co  zwiększyłoby  to  dochody  pływalni  i  uregulować  stan  prawny 
parkingowych.  Zapytał  również,  czy  w urzędzie  są  jakiekolwiek  pisma dot.  konieczności 
remontu basenu?. 
 



Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że osobiście nie spotkał się w dokumentacji 
BOSiR-u z wnioskami, czy jakimikolwiek papierami z prośbą o sprawy remontowe, czego 
dowodem może być samo planowanie budżetu, gdyby takie było to zostało ujęte w planie 
budżetu. W tym roku było 20 tysięcy złotych na remonty z czego zostały niecałe 10 tysięcy 
do końca roku. Dyrektor poprosił o zwiększenie środków, szczególnie na dach. W kwestii 
parkingów poinformował, że jest na ukończeniu propozycji zmiany załącznika do uchwały o 
parkingach, dodał, że w przeciągu 2-3 miesięcy można było by to wdrożyć. Sugerował, aby 
część administracji przenieś na obiekt kręgielni, a w tych pomieszczeniach gabinetu dyrektora 
na basenie, przeznaczyć na pomieszczenia socjalne, uważa że rozwiązało by to problem. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk,  zapytał,  kiedy  nastąpi 
przekazanie obiektów Orlika oraz kręgielni? Dodał, że z wypowiedzi dyrektora zrozumiał, iż 
na etapie projektowania i wykonawstwa basenu, zostało popełnionych bardzo dużo błędów. 
Budynek wygląda na 60 lat, a nie jakby miał 6 lat. Uważa, że ktoś odbierał ten budynek i 
nadzorował  tą budowę. Uważa,  iż  należy rozliczyć inspektora nadzoru z tego co odebrał, 
włącznie  ze  skierowaniem sprawy do prokuratury  o narażenie  miasta  na  straty,  bo to  co 
zostało wykonane jest karygodne i należy to głośno powiedzieć. Przewodniczący stwierdził, 
że to co zostało zrobione jest to jedno wielkie niechlujstwo. Radni chodzili i widzieli, głównie 
komisja gospodarki komunalnej i przeszło to nasze oczekiwania. Dobrze, że teraz to wyszło 
na  jaw,  gdyż  chodzi  tu  o  bezpieczeństwo  ludzi  Uważa,  że  obiekt  może  być   niebawem 
zamknięty z uwagi na bezpieczeństwo ludzi, a za 2-3 lata obiekt mógłby się rozpaść z tego co 
widać. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że rzeczywiście wygląda to dosyć tragicznie 
i  pewnie  tak  jest,  lecz  jest  optymistą  i  można te  rzeczy  sukcesywnie  wykonywać,  jeżeli 
zacznie się remontu dachu. Chce również, aby radni mieli świadomość, że ta woda, która jest 
w piwnicy i w konsekwencji odpadające płytki w kotłowni, w piwnicy i inne rzeczy jest to na 
pewno problem do rozwiązania z odprowadzeniem wody i koszty tego będą również nie małe.

Radny Józef Kubas, uważa, że przekazanie Orlika Dyrektorowi BOSiR-u jest bardzo ważną 
sprawą,  ponieważ  Pani  Dyrektor  Gimnazjum  Nr  2  w  Brzesku  nie  ma  uprawnień  do 
zarządzania, jeśli stało by się jakieś zdarzenie na tym obiekcie, nie wiadomo kto odpowiada. 
Kolejną sprawą jest kręgielnia.  Wystosowali pismo o przekazanie środków na remont torów. 
Radny uważa, że należy utrzymać kręgielnie, ponieważ z tego obiektu korzysta wiele osób 
i mamy drużynę pierwszoligową. Podkreślił, że powinno zostać przekazane jak najszybciej. 
Radny zwrócił uwagę, na tereny Okocimskiego Klubu Sportowego. Poinformował, że dziwi 
go,  że  OKS nic  nie  dodaje  pieniędzy do  tego  aby ten  obiekt,  zrobił  się  przyjazny,  jako 
przykład podał wiatę nie przypomina to w żadnym przypadku trybuny, blaszane ogrodzenie 
które ma ponad kilka lat i nie widziało grama farby. Niektórym marzy się pierwsza liga, a tu 



dodatkowo w gazecie widzi wynik okocimski przegrywa 4:1. Radny dziwi się i zaznaczył, że 
w drużynie OKS gra zaledwie trzech brzeszczan. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował,  iż  wcześniej  nie  było  uwag dot.  basenu, 
trudno w tym momencie szukać winnych, uważa że należy sukcesywnie wykonać remont 
dachu  z  projektantem.  W  sprawie  obiektu  kręgielni-trwa  w  tej  chwili  inwentaryzacja. 
Burmistrz stwierdził, że dobrym rozwiązaniem jest, aby administrację BOSiR-u przenieś do 
kręgielni.  
W sprawie  Orliku,  poinformował,  że  w zarządzie  ma Pani  Dyrektor  Gimnazjum Nr 2 w 
Brzesku oraz administruje tym obiektem i na dzień dzisiejszy ten obiekt dobrze funkcjonował. 
Sporo  środków  zostało  przeznaczonych  na  Okocimski  Klub  Sportowy,  ale  jak  dodał 
Burmistrz Gmina nie będzie tak, że wszystkie środki będzie dawała gmina. Finansowanie 
OKS-u  przez  Gminę  zwiększyło  się  w  kilku  latach  kilkakrotnie.
Dzięki  wspólnym  negocjacjom  w  finansowanie  włączył  się  również  CAN-PACK,  sami 
działacze oraz zarząd będą musieli się podjąć pewnych działań. Jeśli doszłoby do przejęcia 
obiektów klubu to nie będzie też tak, iż miasto będzie zajmowało się wszystkimi sprawami, a 
piłkarze  będą  tylko  wychodzić  i  grać  w  piłkę.  My  przejmiemy obiekty  po  to,  aby  była 
możliwość kiedyś remontu ubiegać się o środki, ale obiekt będzie dalej we władaniu zarządu, 
w  jakiej  formie  to  wspólnie  określimy.  Burmistrz  nie  wyobraża  sobie,  aby  miasto 
odpowiadało jeszcze za mecze, bo nie ma struktur. Kolejną sprawą jest to, że burmistrz nie 
chciałby mieć drużynę w pierwszej lidze po to, która za chwile spadnie o dwie klasy niżej. 
Uważa że druga liga to jest duży sukces, na pierwszą ligę miasta nie stać, jest wiele innych 
zadań i inwestycji, na które środki trzeba wydawać.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk,  poinformował,  że 
przyjmuje wyjaśnienia burmistrza dot. BOSiR-u, ale gotuje się w człowieku jak, widzi się to, 
co się zobaczyło, jakby obiekt, który ma kilka lat wyglądał jakby miał półwieku. Co do OKS-
u to uważa, że dobrze by było, aby Okocimski pograł chociażby ten jeden rok w pierwszej 
lidze, ponoć koszty są podobne jak w drugiej  lidze. Jak spadną to trudno. A nóż się uda 
utrzymać. Zaproponował, aby spokojnie poczekać do końca sezonu i wtedy się zastanawiać. 
Uzyskał  także  informację,  iż  drużyna ma zapewnione  finansowanie  w przypadku awansu 
przez Browar Okocim. Jest to duży ukłon sponsora wobec klubu.

Radny  Mirosław  Wiśniowski,  w  związku  z  dużymi  rzeczami  związanymi  
z nie utrzymaniem czystości na basenie, oraz z tym że była tam pewna kłopotliwa sytuacja 
konfliktowa  z  załogą  i  Dyrektorem,  był  postawiony  wniosek,  aby  wprowadzić  firmę 
sprzątającą. Według poprzedniego Dyrektora były by oszczędności rzędu 100 tysięcy złotych 
rocznie.  Z  nieoficjalnych informacji,  wiem że  Pan  Burmistrz  nie  do  końca  wierzył  w te 
informacje  
i  chciałbym  od  Pana  usłyszeć  informację,  czy  wykonał  Pan  symulację,  że  rzeczywiście 



wprowadzenie  firmy  sprzątającej  z  pełnymi  zabezpieczeniami  dla  załogi  może  to 
spowodować, że będzie utrzymanie krytej pływalni o te 100 tysięcy rocznie, mniejsze będą 
wydatki. Czy Pan taką symulację kosztów robił w tym temacie?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej,  poinformował, że teraz jest na etapie wykonywania tego, 
znalazł  starą  ofertę  firmy  sprzątającej  co  tak  do  końca  
w  nią  nie  wierzy,  chce  uzyskać  oferty  od  kilku  firm  i  chce  to  wykonać  na  zasadzie 
specyfikacji, razem z przejęciem dziewięciu osób. Kalkulacja, która była wykonana wcześniej 
przez poprzedniego Dyrektora była nie do końca wykonana. Dyrektor stwierdził, że zapoznał 
się  z  wnioskami  komisji  o  którym  mówił  radny  Mirosław  Wiśniowski  i  jest  na  etapie 
sprawdzania.  Załoga przyjęła  ciepło Dyrektora,  poinformował,  że  przynajmniej  w drugim 
miesiącu pracy myśli, że jest wszystko dobrze i jest w stanie się „dogadać” nie na zasadzie 
ustępstw  lecz  na  realnych  opartych  normalnych  relacjach  pracodawca-pracownik.  W 
pierwszych dniach pracy zostały zmienione regulaminy i stopniowo podniesione standardy 
pracy w BOSiR, uważa że jeśli pracownicy sprostają temu zadaniu to myśli, że do momentu 
już sprawdzenia przez te firmy sprzątające ofert i jeśli była jakaś duża oszczędność realna to 
będzie wnioskował, aby to przeprowadzić. Na tym etapie złożył do kilku firm sprzątających 
zapytanie, ale na razie nie ma oceny jaka będzie oszczędność. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka, poinformował, że istotną rzeczą będzie kwestia parkingów, 
którą przedstawi Dyrektor BOSiR-u, aby te parkingi mogły lepiej funkcjonować i również 
przynosić  większe  dochody.  Burmistrz  stwierdził,  że  ważną  sprawą  będzie  również,  aby 
BOSiR  pozyskiwał  środki  
w  ramach  różnych  programów,  jest  ich  wiele,  zalecił  Dyrektorowi  kontakty  
z Panem Rafałem Najdałą w sprawie pozyskania środków z różnych programów, na szkolenie 
młodzieży. 

Ad. 14  Wyrażenie  opinii  w  sprawie  proponowanych  rozwiązań  projektowych 
budowy  połączenia  drogi  A4  z  drogą  wojewódzką  768  Koszyce-Brzesko  w  węźle 
Brzesko.

Burmistrz Grzegorz Wawryka, poinformował, że koncepcję przedstawi Kierownik Roman 
Olchawa, dodał, że ten temat był na kilku komisjach przedstawiany, a jakiś czas temu został 
zaopiniowany zjazd.
 
Kierownik  Urzędu  Miejskiego  w  Brzesku-  Roman  Olchawa, przedstawił  koncepcję 
proponowanych rozwiązań drogi  A4 z drogą wojewódzką 768 Koszyce-Brzesko w węźle 
Brzesko.
 
Radna Maria Kądziołka,  poinformowała, że przedstawiane są warianty preferowane przez 
Gminę  Borzęcin,  zapytała-dlaczego  nie  ma  preferowane  przez  Gminę  Szczurową?  Radna 



poinformowała,  że  jest  sytuacja  taka,  że  Gmina  Szczurowa  jako  pierwsza,  Wójt  Gminy 
Szczurowa, jako pierwszy przystąpił do działań w sprawie obwodnic. Sytuacja jest taka, że na 
etapie  projektowania  Gmina  Borzęcin  nie  przystąpiła  do  działań  żeby  drogę  wytyczyć, 
odsunęli  się  od  tych  działań.   Uważa,  że  wariant,  który  jest  preferowany  przez  Gminę 
Borzęcin tnie Rudy-Rysie na dwie części,  na co nie będzie akceptacji Gminy Szczurowa. 
Ponadto  poinformowała,  że  wójt  Gminy  podejmował  szerokie  działania,  aby  to  zadanie 
zostało realizowane i jest to tylko i wyłącznie zasługa Wójta Szczurowej. Radna poprosiła, 
aby podejść do tego tego bardzo rzetelnie, według niej jest za mało informacji do wariantu 
pierwszego, który Pan Kierownik Olchawa przedstawił.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że opiniują 
w tym momencie tylko węzeł Brzeska, czyli Gminę Brzesko, obszar, gdzie przebieg tras się 
rozgałęzia i schodzi, a gdzie następnie przebiega, to my tego dalej nie opiniujemy.
 
Kierownik Urzędu Miejskiego w Brzesku- Roman Olchawa,  poinformował, że opiniują 
tylko  Gminę  Brzesko,  a  wariant  który  zostanie  zaopiniowany  nie  musi  być  dalej 
kontynuowany w innych gminach.
 
Radna Maria Kądziołka,  zapytała czy brał  w tych uzgodnieniach wariantu Wójt  Gminy 
Szczurowa?

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował,  że  ten  temat  podjęty  został  na  komisji 
Prawa,  Promocji  i  Porządku  Publicznego,  Naczelnik  
Bogdan  Dobranowski  przedstawiał  warianty,  następnie  poinformował,  że  odbyło  się 
spotkanie  w  Krakowie  w  którym  uczestniczył  Naczelnik  Dobranowski,  dodał,  że  w  ty 
momencie odnosimy się tylko i wyłącznie do naszej gminy. Burmistrz stwierdził, że nie chce, 
aby rada i on sam decydowali jak ma przebiegać następnie na innej gminie.
 
Radna  Maria  Kądziołka,  zgłosiła  wniosek  formalny,  aby  nie  opiniować  
w dniu  dzisiejszym żadnego wariantu.  Proponuje,  aby  spotkali  się  wójtowie,  Burmistrz  i 
omówili tą sprawę.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej  w Brzesku Krzysztof  Ojczyk  poinformował,  że  mogą 
zaopiniować  z  zastrzeżeniem,  że  nie  wchodzimy  
w jakiekolwiek kompetencje gmin, tylko i wyłącznie na naszym odcinku. 

Radny  Stanisław  Milewski,  poinformował,  że  zostało  już  podane  warianty  
mieszkańcom, nie interesuje go Gmina Szczurowa, czy Borzęcin, ponieważ opiniują tylko i 
wyłącznie wariant Gminy Brzesko. 



Sołtys  Marek  Kośmider,  poinformował,  że  rzeczywiście  zostało  podane  mieszkańcom 
propozycję przebiegu autostrady. Podano w 2003r. że za późno jest aby cokolwiek zmieniać, 
dodał, że minęło 7 lat od tego czasu i okazało się, że jesteśmy w punkcie wyjścia i trwają 
prace koncepcyjne. Uważa, że koncepcja trzecia wydaje się najrozsądniejsza dla Mokrzysk. 

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował,  że  zaopiniowane  jest  z  przed  paru  lat 
pierwszy wariant. 

Sołtys Marek Kośmider, uważa, że skoro była już zgoda społeczna na pierwszy wariant to 
trzeba trzymać się tego pierwszego wariantu bo ludzie już z tą precyzją się obyli i wiedzą 
gdzie to ma „iść”. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk  stwierdził,  że  niech 
wójtowie  i  burmistrzowie  sobie  porozmawiają  skoro  jest  taka  wola  
i niech wyjaśniają oraz porozumieją się w tej sprawie. 

Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany Uchwały  Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko;

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk i 
poddał go pod głosowanie.
Projekt  uchwały  został  przyjęty  jednogłośnie,  przy  14  radnych  obecnych  podczas 
głosowania. 

Uchwała Nr LVI/389/2010/ w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy 
Brzesko. /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

2. zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2009;

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk i 
poddał go pod głosowanie.
Projekt  uchwały  został  przyjęty  jednogłośnie,  przy  14  radnych  obecnych  podczas 
głosowania. 

Uchwała  Nr  LVI/390/2010/   w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2009. /uchwała stanowi 
załącznik do protokołu/.



3.  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w 
Brzesku za rok 2009;

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk i 
poddał go pod głosowanie.

Projekt  uchwały  został  przyjęty  jednogłośnie,  przy  14  radnych  obecnych  podczas 
głosowania. 

Uchwała  Nr  LVI/391/2010/   w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za  rok 2009  /uchwała  stanowi  załącznik  do 
protokołu/.

4.  nadania  imienia  Publicznej  Szkole  Podstawowej  Nr  2  
w Jadownikach.

Sołtys Marek Kośmider, poinformował, że nie ma nic w tejże uchwale co jest z poprzednim 
patronem szkoły, czy będzie szkoła o dwóch patronach?! 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Jadownikach,  poinformowała,  że  poprzednim 
patronem był Karol Świerczewski, lecz nie posiadają dokumentów w szkole.
 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Krzysztof  Ojczyk,  stwierdził,  że  w 
orzecznictwie uznaje się, że uchwała która jest nowsza i wchodzi wżycie, uchyla akt prawny 
tego samego rzędu, który jest z datą starszą. Więc jeśli uchwalimy ją dzisiaj, to wydaje się, że 
tamten akt prawy straci ważność jeśli w ogóle istnieje. 

Radna Maria Kucia, uważa, że powinno zostać to zawarte w nowej uchwale, że szkoła miała 
patrona wcześniej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,  stwierdził, że nie musi to 
być zawarte w uzasadnieniu. 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk i 
poddał go pod głosowanie.
Projekt uchwały został przyjęty głosami,  przy 14 radnych obecnych, 12 głosów za, 0 
przeciw, 3 wstrzymujące.



Uchwała Nr LVI/392/2010/  w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Jadownikach. /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk i 
poddał go pod głosowanie.
Projekt  uchwały  został  przyjęty  jednogłośnie,  przy  14  radnych  obecnych  podczas 
głosowania. 

Uchwała Nr LVI/393/2010/  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa. 
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/

Radna Jadwiga Kramer,  uważa,  że  my ocaleliśmy kosztem Gminy Szczurowa i  Gminy 
Borzęcin - nie ponosimy tych ogromnych kosztów, zostaliśmy tzw. „ocalenie ich kosztem”, 
poinformowała, że zaproponowana kwota 10 tysięcy złotych dla Gminy Szczurowa jest kwotą 
symboliczną, dodała, że nie zbiedniejemy, gdy damy 50 lub 100 tysięcy na ile dopuszczają 
przepisy,  ale  tak naprawdę to  my ocaleliśmy ich kosztem. Radna zdaje  sobie  sprawę,  że 
przepisy są bezduszne, ale z drugiej strony- znajdźmy drogę do innej pomocy jeśli nie można 
to przeznaczyć z budżetu gminy, a może jako radni też w jakiś sposób opodatkować, by 
tamtym mieszkańcom z  innej  gminy pomóc i  proponuję,  że  jeśli  rzeczywiście  gmina  nie 
może, to my wspomóżmy hojnie tym ludziom. 

Radna Maria Kądziołka - żadne słowa nie są w stanie wyrazić ludzkiego dramatu jakie 
rozgrywa się na terenie m.in w Gminie której pracuje, trudno znaleźć słowa, którymi można 
by  podziękować  wszystkim  tym,  którzy  w  tych  ciężkich  dniach  solidaryzują  się  z 
mieszkańcami bliskiej mojemu sercu Gminie Szczurowa. Tak dużo serdecznych słów zostało 
już skierowanych do tych wszystkich którzy nieśli pomoc podczas klęski powodziowej. Do 
wszystkich  podziękowań  dołączam  się  również  ja,  w  imieniu  poszkodowanych,  władz 
samorządu Gminy Szczurowa oraz własnym. Dziękujemy wszystkim którzy wspierają nas w 
tych trudnych dla nas chwilach. Na terenie Gminy Szczurowa nadal mamy zalanych kilka 
przysiółków  do  których  jest  się  ciężko  dostać,  dodatkowo  teraz  walczymy  
z  samozapłonami  siana  i  słomy  w  stodołach,  nadal  sytuacje  mamy  bardzo  trudną. 
Podziękowania należą się wszystkim Ochotniczym Strażą Pożarnym, które walczyły i nadal 
walczą,  m.in  OSP Szczurowa,  OSP z  Gminy Brzesko-OSP Wokowice,  OSP Jasień,  OSP 
Jadowniki,  OSP  Szczepanów,  OSP  Brzesko,  Powiatowym  Strażom  Pożarnym,  Stażom 
Pożarnym z całego kraju. Policji która cały czas była i wspierała nas. Podziękowania należą 
się  również  wojsku.  W imieniu  władz  samorządu Gminy Szczurowa,  serdecznie  dziękuję 
wszystkim. Panu Burmistrzowi za to, że bardzo szybko pospieszyliście nam     z pomocą, 
Kasiu dziękuję za wszystko co zrobiłaś i wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc.



Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował,  że  będzie  większa  pomoc  
a teraz na razie spróbuje się rozeznać w sprawie Radnej Jadwigi Kramer, dodał, że jeśli będą 
takie możliwości. Podkreślił że to co rzeczywiście stało się na terenie Gminy Szczurowa jest 
dużą  stratą,  jest  bardzo  ciężka  sytuacja  
i taką pomoc można podjąć na kolejnej sesji. Burmistrz uważa, że poza proponowaną zbiórką 
gabarytową zorganizować można taką akcję którą skoordynuje dla powodzian, aby nie było 
tak iż ludzie wystawią rzeczy zbędne i nie będą w żaden sposób dalej służyły-zapewne są 
ludzie,  którzy  mają  meble,  sprzęt  w  dobrym  stanie,  które  będzie  można  
w dobry sposób wykorzystać. Burmistrz przedstawił, że to co w tym momencie jest zbierane 
poprzez BZK zbiórka wielkogabarytowa to są najczęściej odpadki zbędne w domu, udzielona 
pomoc jest przez Caritas, Kościoły oraz inne instytucje, podkreślił, że piękną inicjatywą była 
pomoc Pani Katarzyny Pacewicz-Pyrek, uważa, że będą pomoc świadczyć ile tylko będzie 
możliwość,  ponieważ  zdają  sobie  sprawę,  że  będzie  potrzeba  nieść  pomoc  przez  kilka 
dobrych miesięcy mieszkańcom Gminy Szczurowa. 

Radna Maria Kucia, poinformowała, iż Caritas zbiera, przyjmuje od mieszkańców odzież, 
podkreślając,  że  ludzie  przynoszą  rzeczywiście  nowe  ubrania,  pościele,  ręczniki,  kołdry, 
środki czystości.  Po zakończeniu zbiórki  zmówią transport  i  zawiozą dary-dodając,  że  na 
dzień dzisiejszy jest bardzo dużo darów. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał propozycję, aby ze 
środków  przeciwalkoholowych  zorganizować  dla  dzieci  
z Gminy Szczurowa najbardziej poszkodowanych kolonie przy współpracy z MOPS-em. 

Ad. 16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (Ad.18).

Ad.17  Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 

pomocniczych Gminy (Ad.18).

Ad. 18         Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek 
pomocniczych Gminy.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka,  poinformował,  że  na  zaistniałą  sytuację  większość 
odpowiedzi radni otrzymają na piśmie. 

• W  sprawie  interpelacji  Radnej  Marii  Kuci  oraz  Radnej  Jadwigi  Kramer, 
działania zostały już podjęte, będą je intensyfikowali, ponieważ rzeczywiście 
te zatory muszą być usunięte, zapewnił, że przypilnują tego. 

• W  sprawie  interpelacji  Radnego  Józefa  Chruściela  poinformował,  że  w 
przyszłym tygodniu zorganizuje spotkanie w sprawie stacji MAY-MAT aby 
skuteczne działania podjąć razem z Panią Sołtys. 



• W sprawie interpelacji Radego Franciszka Brzyka, poinformował, że nie ma 
jednoznacznych przepisów dotyczących osuwisk, będzie ciężko we własnym 
zakresie  je  zrealizować,  jest  to  problem  ogólno  krajowy-podkreślił,  że  na 
szczęście  to  osuwisko  w  Okocimiu  się  zatrzymało,  ma  pod  kontrolą,  
w sprawie przeglądu studzienek, starają się interweniować, gdyż trzeba mieć 
na  uwadze  to  iż  występuje  problemy,  które  dotyczą  nie  tylko  gminy  jak 
również powiatu oraz dróg wojewódzkich, dodał, że próbował zorganizować 
spotkanie z władzami powiatu ale efekt nie był najlepszy i musimy ponownie 
wrócić do tego tematu, podkreślił, że przekaże te wnioski. 

• W  sprawie  odpowiadając  na  interpelację  Radnego  Tadeusza  Pasierba, 
stwierdził,  że  na  ul.  Szczepanowskiej  i  ul.  Bujaka,  będzie  wykonywana 
kanalizacja, uważa że ta droga będzie poprawiona. 

• W  sprawie  zapytania  Przewodniczącego  Osiedla  Kopaliny-Jagiełły  
Edwarda  Knagi  Burmistrz  potwierdził,  iż  zgadza  się  z  Posłem Edwardem 
Czesakiem,  że  w  sprawie  symbolicznej  złotówki  to  są  to  rozwiązania 
systemowe. 

• W  sprawie  zapytania  Sołtysa  Józefa  Witka,  poinformował,  
że  posiadają  numery  telefonów,  którzy  zajmują  się  autostradą  dodał,  że 
znajduje się również biuro, mieści się przy terenach Browaru, ponieważ tam 
wynajmują pomieszczenia. 

• W  sprawie  pytań  sołtysów  dotyczących  odwodnienia,  proponuje  aby 
zorganizować  wspólne  spotkanie  w  Urzędzie  z  sołtysami  których  sprawa 
dotyczy,  aby  przeglądnąć  dokumentacje  czy  wszystkich  satysfakcjonują 
rozwiązania  i  czy  przy  opadach  które  teraz  występują  będą  spełniały 
odpowiednie warunki. 

• W sprawie zapytania Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka 
dotyczącego kanalizacji ul. Wiejskiej, sprawa została wyjaśniona wcześniej, 
wniosek  ten  przeszedł,  pracę  rozpoczną  się  w  tym  roku  zgodnie  z 
harmonogramem.
 

Ad. 18    Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady 
Gminy. ( brak obecności MRG) 

Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania.

Radna  Maria  Kucia,  podziękowała  w  imieniu  wszystkich,  którzy  skończyli  90  lat  i 
otrzymali w ostatnim czasie życzenia i gratulacje z okazji osiągniętego wieku. 

Radna  Katarzyna  Pacewicz-Pyrek  poinformowała,  że  9  czerwca  tj.  środa  na  Placu 
Kazimierza Wielkiego odbędzie się impreza charytatywna na rzecz powodzian m.in będzie 



zbiórka rzeczowa lub pieniężna, wieczorem koncert. Radna poprosiła wszystkich o pomoc w 
organizację oraz w uczestnictwo. 

Radna  Maria  Kądziołka  poprosiła  o  interwencję  w  sprawie  wiaduktu  na  
ul. Kopernika, są tam dwie dziury, które utrudniają przejazd i ruch. Radna wie, że ta ulica 
należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich ale należało coś w tej sprawie wykonać. 
Sołtys  Marek  Kośmider,  poinformował,  że  warto  wrócić  do  tematu  takiego  jak  spółki 
wodne. Poinformował, że ten problem dotyczy zarówno wsi Bucze, Sterkowiec, Jadowniki. 
Poinformował, że tak się przyjęło iż ta spółka nie może działać, jest nieefektywna, dodał, że 
kiedyś zadzwonił do Gminy Bochni, zapytał jak u nich to funkcjonuje- mają 95% skuteczność 

w ściąganiu składek, zaproponowali aby nasza spółka przystąpiła do nich, tak jak to zrobiło 
wiele  ościennych  gmin,  odpadają  nam koszty  na  administrację,  za  zebrane  pieniądze  po 
odbiciu kosztów na ich administrację, sołtys danej miejscowości, wyznacza rowy które mają 
być udrożnione, przeczyszczone odnowione. Uważa, że przez ten okres już by mogło być 
kilka  kilometrów  rowów  udrożnionych  oraz  należy  się  z  tym  tematem  zapoznać  
i wrócić do niego.

Burmistrz  Brzeska Grzegorz  Wawryka  zaproponował,  że  kiedy odbędzie  się  spotkanie 
sołtysów oraz przewodniczących osiedli,  w temacie autostrad aby Sołtys Morzysk,  zebrał 
wszelkie informacje, takie które pozwoliły by podjąć skuteczne działania i porozmawiali by 
sobie w tym temacie na spotkaniu.  

Sołtys Marek Kośmider,  poinformował, że już kilka lat temu podjęli decyzję na zebraniu 
wiejskim delegując obywateli, mieszkańców do udziału w tym walnym zgromadzeniu, który 
podejmie uchwałę naszej gminnej spółki           o połączeniu się czy przejściu pod ochronę 
bocheńskiej spółki, uważa że sprawa ta ucichła, było to 4-5 lat temu. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka  poinformował, że należy wrócić do tego tematu, 
zająć się tym i podjąć działania. 

Sołtys Marian Czarnik, uważa, że rowy są nieczyszczone od około 15 lat.

Sołtys  Anna  Lubowiecka,  poinformowała,  że  podczas  występujących  
w  ostatnim  czasie  opadów,  jej  mieszkańcy  wyrażali  chęć,  iż  płacili  by  jakieś  składki 
systematycznie, aby zorganizować i przede wszystkim ktoś się tym zajął.

Radna  Jadwiga  Kramer,  poinformowała,  iż  Stowarzyszenie  Ziemi  Brzeskiej 
„Porozumienie” pozyskało fundusze europejskie z programu „Kapitał  Ludzki”. W imieniu 
zarządu tego stowarzyszenia oraz jego członków, zaprosiła na majowy piknik integracyjny w 



Woli  Dębińskiej  w  dniach  29-30  maja  tj.  (sobota  i  niedziela)  z  bogatym  programem 
kulturalno-sportowym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,  odczytał pisma, od Posła 
Ireneusza Rasia, Posła Jana Widackiego oraz z Kancelarii Sejmu w sprawie apelu, który był 
podjęty  podczas  kwietniowej  sesji.  Przewodniczący  również  odczytał  pismo  od  Pani 
Migdowej skierowane do Rady Miejskiej dotyczący protestu przeciwko wariantowi łącznicy 
autostradowej ul. Leśnej w Brzesku. 

Radny  Mirosław  Wiśniowski,  poinformował,  że  chciał  uspokoić  ponieważ  
z  nieoficjalnych  informacji  w  ostatnich  dniach  ma  informację  że  
w Ministerstwie nie biorą już pod uwagę ul.  Leśnej  do wariantu zjazdu.  Zostają  tylko te 
warianty północno-zachdnie części miasta na pograniczu Brzeska i Jasienia. 

Radna Maria Kądziołka, poinformowała, że wpłynęła skarga od Pani Nalepy w związku z 
koniecznością  odwołania  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  ze  względu  na  sytuację 
powodziową,  została  wysłana  Pani  Nalepa  informację,  że  skarga  zostanie  rozpatrzona  na 
następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zaapelował w sprawie krążącej opinii, że zasiłki będą do 
wysokości 6 tysięcy złotych. Sekretarz poinformował, że owszem one są do 6 tysięcy złotych, 
lecz w naszej Gminie poza wyjątkowymi przypadkami maksymalne zasiłki będą wynosiły do 
3 tysięcy złotych, ponieważ najnowsze kryteria mówią o tym, że do 3 tysięcy zasiłek to musi 
być  zalana  część  mieszkania  do  1  metra,  dodał,  że  zasiłek  w  wysokości  
6 tysięcy złotych musi być, brak możliwości zamieszkania, ewakuacja, zalanie co najmniej 
jednej kondygnacji.
 
Ad. 20 Zamknięcie obrad sesji.

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zamknął obrady LVI 
sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Obrady trwały od godziny 900 – 1500.

Protokołowała        

Joanna Szczepka


