
P R O T O K Ó Ł  Nr  VI/ 2011 

 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     28 lutego  2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom VI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Ojczyk .  

W sesji udział wzięło 21 radnych:  

1. Babicz Bogusław 

2. Bogusz Krzysztof 

3. Brzyk Franciszek 

4. Chmielarz Ewa 

5. Gawiak Jerzy 

6. Góra Stanisław 

7. Kądziołka Maria 

8. Klimek Leszek 

9. Knaga Edward 

10. Kwaśniak Adam 

11. Kucia Maria  

12. Lubowiecka Anna 

13. Mrówka Halina 

14. Ojczyk Krzysztof 

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna 

16. Pasierb Tadeusz 

17. Smołucha Adam 

18. Sproski Kazimierz 

19. Strojny Paweł 

20. Sorys Jarosław  

21. Wyczesany Piotr 

 

Udział w Sesji od godziny 13:00 radna Maria Kądziołka.  

W czasie Sesji nieobecny radny Adam Smołucha od godziny 13:30 do 14:30.  

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg. 

załączonych list obecności. 

 



Ad. 1  

Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha, 

4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek 

5. Poseł na Sejm RP Jan Musiał 

6. Poseł na Sejm RP Edward Czesak 

7. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad 1. 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady VI Sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, 

Panią Skarbnik, Posłów na Sejm RP, rodziców dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Wokowicach, mieszkańców wsi Wokowice, mieszkańców wsi Sterowca oraz zaproszonych 

gości. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad 2. 

 Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad 

wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym 

zapytał: Czy wszyscy Radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? uwag nie było - 

Przewodniczący stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo. 

Następnie Przewodniczący zapytał radnych, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad? 

Radna Maria Kucia, poinformowała, że w porządku obrad jest pomyłka punkt 9 oraz 

punkt 12 są tymi samymi punktami, powtarzają się.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że rzeczywiście jest 

pomyłka, zatem punkt 12 zostaje skreślony i kolejność numeracji otrzymają już wedle 

zmienionej kolejności.  

Radna Anna Lubowiecka,  złożyła formalny wniosek, aby zmienić kolejność punktów. 

Punkt 8 zamienić po punkcie 9. uważa, że należało by wysłuchać sprawozdań komisji 

zwłaszcza Komisji Oświaty, Kultury i Sportu a potem podjąć uchwałę.  



 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie: 

- usunięcie punktu 12go powtarzającego się w porządku- poprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

- zamienienie punktów 8 i 9, aby punkt 8 był po punkcie 9. głosowano: 11- za, 6- przeciw, 

3- wstrzymujące. Zamiana została przyjęta.  

Uwag brak.  

Przedstawił porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Brzesku po przeprowadzonych 

zmianach, zwołanej na dzień 28 lutego 2011 roku: 

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej  w dniu 26.01.2011r.  

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy . 

8. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej  

w Wokowicach; 

10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej 

sesji. 

11. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

12. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 r. 

13. Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje 

pozarządowe. 

14. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach 

oświatowych Gminy Brzesko. 

15. Podjęcie uchwał w sprawach: 



1) zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 

2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 

2011-2022; 

2) nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu; 

3) zarządzenia wyborów do władz organów jednostek pomocniczych Gminy 

Brzesko; 

4) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 

oznaczonej sygn. akt III SA/Kr 710/09 na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 7 lipca 1999 r. Nr IX/100/99 w przedmiocie lokalnych inicjatyw 

inwestycyjnych. 

 
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 z sesji odbytej  w dniu 26.01.2011r.  

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 stycznia 2011r. był  wyłożony do 

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

z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 

Głosowano 20 za. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 4 Interpelacje radnych. 

Interpelacji brak.  

Ad. 5 Zapytania radnych. 

Radny Jerzy Gawiak, w związku z dużą informacją przez mieszkańców w sprawie dzików, 

które w dalszym ciągu penetrują nie tylko łąki, pola ale już wchodzą na posesje mieszkańców. 

Czy będzie coś w końcu z tym zrobione, z tego co wiem były wystosowane pisma do posłów i 

Sejmu i nie wiemy nic co odpowiedzieli. 

Radny Jarosław Sorys: 



1. Interpelacja: Panie Burmistrzu biorąc pod uwagę długą już historię próby odwodnienia 

ul. Bocznej i wyczerpane możliwości negocjacji w sprawie, proszę o rozpoczęcie postępowania 

o zastosowanie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych w odniesieniu do w/w ulicy / spec ustawa/ Jest to o tyle również 

istotne, że odwodnienie ul. Bocznej wiąże się bezpośrednio z możliwością odwodnienia ul. 

Małopolskiej. Z wnioskiem w tej sprawie występowała również merytoryczna komisja 

GKOŚiR.  

2. Interpelacja. Panie Burmistrzu od ponad roku na ul. Sportowej w Jadownikach 

występuje problem z odprowadzeniem wody, ulica cały czas jest zalewana wodami z terenu 

położonego wyżej zarówno w lecie jak i w zimie bez względu na opady co powoduje istotne 

zagrożenie i niszczy nawierzchnię. Problem został zgłoszony w Referacie Rolnictwa  

i Leśnictwa i przyjęty jako bardzo zasadny,/awaryjny/ jednak brak środków powoduje, że na 

razie oprócz koncepcji teoretycznej jak problem rozwiązać niewiele można zrobić. W związku 

z tym proszę Panie Burmistrzu o interwencje w tej sprawie. 

Zapytanie. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Jadownik- dwa 

kolejne zebrania wiejskie (podnoszono temat konserwacji i regulacji potoku Grodna –jako 

zabezpieczenie przed powodzią) wnioskuję o zorganizowanie spotkania przedstawicieli 

sołectwa, z Panem Burmistrzem i Zarządu MiUW w sprawie w/w. 

Bardzo proszę Panie Burmistrzu abyśmy przy okazji tego spotkania podjęli rozmowy 

dotyczące wykonania inwentaryzacji i konserwacji rowów melioracyjnych. 

Radny Krzysztof Bogusz: 

1) Interpelacja w sprawie dowozu dzieci do gimnazjum 

W nawiązaniu do informacji jaką mieszkańcy przekazali w trakcie posiedzenia wyjazdowego 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jaka miała miejsce w Szkole w Wokowicach proszę o 

informację jak wygląda sprawa przewozu dzieci, czy zawsze są zachowane przepisy dotyczące 

liczby przewożonych dzieci, liczby opiekunów, a także ile awarii autobusów miało miejsce, i 

jakie były tego powody. 

2) Interpelacja w sprawie utrudnień w dowozie dzieci do szkoły – dot. 

mieszkańców wsi Wokowice 

W nawiązaniu do informacji jaką mieszkańcy przekazali w trakcie posiedzenia wyjazdowego 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu jaka miała miejsce w Szkole w Wokowicach proszę o 

informację jak wygląda sprawa  dowozu dzieci do szkoły w Wokowicach z części miejscowości 

w której został wyburzony most. Wg informacji jakie podała jedna z mieszkanek musi ona 

dowozić prywatnym samochodem swoje dzieci przez miejscowość Bielcza. Czy są 

podejmowane działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji. Czy w związku z opóźnionym 

terminem zakończenia budowy autostrady Urząd Miejski będzie domagał się od wykonawcy 

zwrotu kosztów dojazdu? 



3) Interpelacja w sprawie Strefy Płatnego Parkowania. 

W związku z planowaną zmianą sposobu pobierania opląt w Strefie Płatnego Parkowania czy 

poza informacjami w prasie będzie prowadzona akcja informacyjna dla osób korzystających z 

Płatnej Strefy Parkowania? Jeżeli tak, to kiedy się rozpocznie i jaką będzie miała formę. 

4) Wniosek w sprawie rozbudowy systemu powiadamiania o zagrożeniach. 

Na terenie Powiatu Bocheńskiego i Wielickiego gminy i wdrażają sms-owy system 

powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach. Przykładem może być Gmina Gdów, gdzie w 

ostatnim czasie wdrożono tego typu rozwiązanie. Za zainstalowanie systemu Gdów zapłacił 

około 16 tys. zł, jego utrzymanie jest bezpłatne, a każdy wysyłany SMS to dla gminy koszt 

0,03 zł brutto. Zapisy do SSO prowadzone są przez gminny portal internetowy www.gdow.pl. 

Czy w związku z licznymi zagrożeniami dla mieszkańców Gminy Brzesko – głównie ze strony 

rzeki Uszwicy, możliwe jest podjęcie starań o wdrożenie podobnego systemu w naszej 

Gminie? 

Wniosek w sprawie zmian w organizacji funkcjonowania parkingów na Placu 

Żwirki i Wigury. 

- W związku z propozycjami mieszkańców korzystających z parkingów na Placu 

Żwirki i Wigury - czy można zmienić organizację strefy parkowania w części gdzie 

powstał klomb i deptak. Czy można usunąć lub przesunąć donice, tak aby 

wygospodarować dodatkowe miejsca parkingowe? 

Wniosek w sprawie utrzymania czystości na terenie Bocheńca. 

- W związku z propozycjami mieszkańców odwiedzających teren Bocheńca - czy na terenie 

Bocheńca obok kościoła od strony zachodniej można wykonać utwardzony parking, 

zamontować kosz na śmieci, oraz umieścić tablice informacyjną dotyczącą historii tego 

miejsca? Czy teren ten mógłby zostać ujęty przez służby odpowiedzialne za utrzymanie 

czystości? Niestety turyści odwiedzające to miejsce zostawiają sporo śmieci. 

 

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie: 

- braku bezpieczeństwa na drogach głównie ul. Kościuszki ( obok sklepu SPAR, dawna 

restauracja Krakowianka) pomiędzy wjazdem a wyjazdem z tego parkingu znajduje się 

wysepka, stoją tam auta i nie ma widoczności na wyjazd w stronę Krakowa. Stwarza to duże 

zagrożenie. Proszę o uniemożliwienie parkowania poprzez zamontowanie kilku słupków  

z łańcuchami, ponieważ sam zakaz zatrzymywania się nie będzie działał wystarczająco.  

- proszę o naświetlenie sytuacji jak wygląda obecnie sprawa ze zjazdem z autostrady, umowa 

została rozwiązana z konsorcjum i jak to wpłynie na losy odcinka Szarów-Brzesko.  

- brak lamp oświetleniowych na ul. Jasnej, mieszka tam sporo dzieci, które uczęszczają do 

szkół.  

http://www.gdow.pl/


Radny Adam Smołucha, w związku z tym, że jest nawrót zimy, mam pytanie o 

noclegownię dla bezdomnych, czy nie ma jakiś problemów z funkcjonowaniem tej placówki, 

czy ilość miejsc jest wystarczająca? 

 

Ad. 6 Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.  

Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek, padło takie stwierdzenie na zebraniu w Wokowicach 

oraz w Sterkowcu, że do wsi się dopłaca. Ja jestem innego zdania, mam tylko średnie 

wykształcenie ekonomiczne, jest to nie prawdą, wieś nie jest wsią rolniczą, każdy u nas 

pracuje na terenie gminy większość, płacą podatki. Nie wzięto pod uwagę ludzi którzy pracują 

za granicą i wydają w swoich ojczyznach zarobione pieniądze, jest 11 osób z wyższym 

wykształceniem więc czas najwyższy żeby przestać postrzegać wieś w Gminie Brzesko przez 

pryzmat „gumofilstwa”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że zarówno do wsi 

jak i do miasta się dokłada, więc nie rozumiem Pana wywodów. Jest to punkt z zapytaniami, 

nie zadał Pan zapytania tylko przedstawił Pan tezę.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poprosiła, by podczas montowania nowych oświetleń 

w gminie, wzięto pod uwagę ul. Bujaka. Radna dodała, że kończy się jej kadencja 

Przewodniczącej Osiedla Brzezowieckie, podziękowała wszystkim za współpracę, a przede 

wszystkim Panu Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi, który był „prawą ręką” podczas 

pełnienia tej funkcji.  

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

Ad. 8 Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji. 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

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

 Rady Adam Smołucha  -  Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny; 

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radny Stanisław Góra  – Komisja Gospodarki Finansowej 

 Radny Leszek Klimek  – Komisja Rewizyjna; 

 Pani Jadwiga Kramer – Społeczna Komisja Mieszkaniowa.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, przedstawił sprawozdanie  

z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopniach awansów 

zawodowych w szkołach przez Gminę Brzesko.  

 



 

 

 

 

Przewodniczący skierował prośbę do Burmistrza Brzeska w odniesieniu do sprowadzania  

z Społecznej Komisji Mieszkaniowej, jeśli zakończą się kontrole i będą gotowe protokoły z 

Rady Nadzorczej czy wewnętrznej kontroli poproszę o przedstawienie tych wniosków na 

komisje merytoryczne.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w 

Wokowicach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał czy ktoś z radnych chce 

zabrać głos w tej sprawie?  

Radny Franciszek Brzyk, mamy dziś podjąć bardzo ważną z punktu widzenia rady i z 

punktu społecznego uchwałę. Jako pedagogowi i nauczycielowi wypada mi zabrać głos. 

Rzeczywiście jest to bardzo trudna i poważna uchwała z tym, że uchwała w sprawie zamiaru 

reorganizacji jest rozpoczęciem procedury likwidacji. Myślę, że nie ma co oszukiwać 

rodziców, mieszkańców ponieważ to jest pierwszy krok do rozpoczęcia procedury likwidacji. 

Wynika to między innymi z tego, że w obecnym stanie prawnym nie jest wymagana opinia 

kuratora który może mieć w tym zakresie opinię negatywną ale nie przeszkadza to w dalszej 

procedurze likwidacji. Jeżeli chodzi o uzasadnienie jakie otrzymaliśmy dzisiaj do tego 

projektu uchwały, myślę że w tym uzasadnieniu brak jest określenia szczegółów dotyczących 

dowozu oraz losów kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Była mowa, że będzie 

przeznaczony gimbus, będzie opieka itd. nie ma tych szczegółów które były omawiane 

wcześniej. Jeżeli chodzi o losy kadry, na spotkaniu w Wokowicach były odpowiedzi, że 

wszyscy dalej znajdą zatrudnienie. Tej kadry jest bardzo niewiele, nie chodzi tu aby mówić o 

nazwiskach tych osób, lecz można to powiedzieć na zasadzie etatów, np. etat polonisty, 



matematyka, znajdą zatrudnienie np. w takiej lub innej placówce, jeżeli tak to po prostu 

rozpatrywano i były takie zapewnienia to myślę, że można nam to krótko przed podjęciem 

przedstawić. Jeżeli chodzi o dowóz, mówiliśmy o dowozie, nie poruszona została sprawa, w 

jaki sposób będzie dowożona młodzież z Okocimia ta która dojeżdża tym gimbusem do 

Gimnazjum, czy MPK ma możliwości techniczne i organizacyjne zwiększenia dowozu, bo to 

jest dużo kursów, dotyczy to również zastępczych autobusów, w przypadku awarii. Czy 

zapytano Prezesa MPK na temat tego czy ma możliwości techniczne i organizacyjne 

zapewnienia dowozu, wiąże się to również z kosztami których też tam nie zauważyłem przy tej 

kalkulacji oszczędności, wiadome jest że jeżeli gimbus zostanie przekazany no to MPK znowu 

na tym skorzysta bo będzie miał dodatkowe kursy, czyli budżet MPK zostanie w jakiś sposób 

podreperowany. Wracając do historii z przed kilku lat do 2007r. dla mnie ważne jest również 

sprawa przedszkola. Mówiono wtedy, że budynek ten nie nadaje się wogóle do tego, aby tam 

dzieci przebywały, zrobiono później ekspertyzę w wyniku której trzeba było przeprowadzić 

prace remontowe, zwłaszcza ta stara część był dość słabej kondycji. Co się stało między tym 

2007 a obecnym rokiem, że zgodnie z tym co na komisji mówiono, że przedszkole i świetlica 

będzie w tym nowym budynku i że w tym kierunku to zmierza a okazało się, że przedszkole 

dalej jest w tym miejscu, był tam tylko jakiś częściowy remont. Co się stało pomiędzy tą 

ekspertyzą o późniejszą, co spowodowało, że te dzieci mogą tam przebywać i w jakim stanie 

jest ten budynek czy opłacało się go remontować, tym bardziej, że zgodnie z tym co zostało 

nam powiedziane jeżeli chodzi o przeznaczenie tego budynku po likwidacji szkoły, mają tam 

być ewentualnie mieszkania komunalne. Czy zatem przedszkole będzie funkcjonować 

normalnie w takich samych warunkach, w tym samym pomieszczeniu obok ewentualnych 

mieszkań komunalnych, czy jest zamiar przeniesienia przedszkola do nowej części, 

wyremontowania? Mnie jako nauczyciela w tej dyskusji zastanowiła mnie jedna rzecz, 

pojawiła się sprawa jako temat uboczny sprawa nauczycieli padały często słowa, że zarobki 

rozkładają budżet gminy oraz budżetu szkół. Zaniepokoiło mnie dlatego, że padały tam 

również takie stwierdzenia, że nauczyciele za bardzo nie garną się do pracy. Niedawno kolega 

Adam Smołucha pytał co się stało, że nie ruszył program „Diament” i myślę, że jest to jakiś 

taki trochę dziwny temat, ponieważ rzeczywiście cały czas mówiono o tym, że pewne grupy są 

jakby niedowartościowane jakby mało zarabiały. Powinniśmy się zastanowić co jest tak 

naprawdę przyczyną takie stanu rzeczy, dlaczego nie ruszył ten program „Diament”, czy nie 

należy podjąć takiej debaty na temat przyczyn takiego stanu rzeczy, skoro mówimy, że mamy 

dobrze w gminie, jeśli chodzi o oświatę i dobrze zorganizowane wszystko, że gmina stara się 

wypełniać, żeby te zarobki były zgodne ze średnimi, to co się dzieje, czy to jest rzeczywiście 

problem przy zatrudnianiu, że zatrudniamy być może często nieodpowiednich nauczycieli  

a być może te głosy są nieprawdziwe ale na pewno z tym środowiskiem nauczycielskim 

wypadało by porozmawiać. Pamiętam ze swojej strony likwidację szkoły w Okocimiu, 



pamiętam, że byłem z nielicznych osób, która też protestowała przeciwko likwidacji. 

Otrzymałem wówczas zapewnienie, że nie ma problemów to jest tylko zmiana zarządzania 

budynkiem i przedszkole będzie dalej funkcjonowało. Ono nie powstało do dziś i Panie 

Burmistrzu, pan doskonale wie, na zebraniu wiejskim ta sprawa była poruszana. Jeżeli do 

czegoś się nie podejdzie odpowiedzialnie jeżeli uzyska się wszystkie odpowiedzi na pytania 

wcześniej to po likwidacji będzie uzyskać odpowiedzi bardzo trudno. Nam czasem brakuje 

odwagi przy podejmowaniu decyzji, chodzi mi konkretnie o sprawę Bucza. Jak pojechaliśmy 

na otwarcie przedszkola, gdy popatrzyłem na elewację budynku powiedziałem wtedy-jeżeli 

dołożyliśmy już tam kilkaset tysięcy złotych to byłem za tym, aby dołożyć jeszcze sto parę 

tysięcy  jak mówił poprzedni radny Milewski i zamknąć problem tej szkoły w Buczu, aby ta 

szkoła miała np. razem z przedszkolem nową elewację. Jeżeli mamy mówić o ekonomi to 

lepiej wykonać raz a porządnie coś i zakończyć temat oraz nie wracać do tematu przez 

najbliższy okres czasu. Z tego co widzę, rodzice nie są przeciwni temu żeby ich dzieciom było 

lepiej. Trzeba im przedstawić jasne i porządne argumenty i wizję nie na rok nie na dwa lecz w 

perspektywie wieloletniej i wtedy przy podjęciu decyzji będzie mniej problemów i będzie 

mniej emocji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał czy ktoś z Państwa radnych 

życzy się wypowiedzieć w tej sprawie? 

Radna Anna Lubowiecka, chciałam powiedzieć, że temat jest niezwykle trudny, 

rzeczywiście dotyka każdych ta decyzja, jednak biorąc pod uwagę ogólną sytuację 

demograficzną oraz liczbę dzieci w szkole w Wokowicach, system nauki, że klasy są łączone, 

wydatki jakie są ponoszone na jednego ucznia, sytuację ekonomiczną oraz możliwości Gminy 

Brzesko. Decyzja o reorganizacji polegająca na likwidacji palcówki oświatowej  

w Wokowicach,  wydaje się być uzasadniona. Jednak studium, które zostało nam 

przedstawione wydaje mi się, że nie jest ono rzetelne. Mówili o tym rodzice, zwracali na to 

uwagę, ja również szczegółowo przeglądałam to studium, brałam udział w dwóch 

posiedzeniach komisji oświaty, pomimo, że nie jestem ich członkiem, lecz byłam 

zainteresowana tą sprawą, wiele argumentów które podnosili rodzice, przychylałam się do 

nich i uważam, że w wielu miejscach mieli rację. Na pierwszym posiedzeniu komisji oświaty 

zwracałam uwagę na to, że jest to bardzo krótki czas, uzyskałam odpowiedź od niektórych 

osób, że czas nie ma tu znaczenia. Mnie się wydaje, że czas ma duże znaczenie bo tak jak leczy 

i goi rany, czas również pomaga podejmować spokojne i rozważne decyzje, każdy może do 

sprawy podejść rzeczowo, należy rozmawiać i szukać różnych rozwiązań tak, aby wybrać 

dobro dzieci, bo o tu o to przede wszystkim chodzi. Wiele argumentów przemawia za tym, że 

ta placówka rzeczywiście jest najmniejszą placówką i że tych dzieci jest niewiele, a te koszty są 

ogromne, a teraz idą ciężkie czasy. Natomiast podjęcie tej uchwały, uchwały intencyjnej, tak 

jak mówił Radny Brzyk, wstrzyna proces likwidacji, lecz zostaje jeszcze czas kilku miesięcy. 



To jest czas, gdzie należy rozmawiać, należy szukać takich rozwiązań, żeby nie skrzywdzić 

tutaj nikogo-to jest moje zdanie ja już wcześniej na ten temat rozmawiałam z wieloma 

osobami i chciałam powiedzieć Państwu swoje zdanie na ten temat.  

Radny Stanisław Góra, chciałbym prosić o uściślenie pewne, dlatego, że w tytule uchwały 

mamy zapis zamiar reorganizacji, natomiast z wypowiedzi zarówno Radnego Franciszka 

Brzyka oraz Radnej Anny Lubowieckiej, wynika, że jest to już wstrzymanie procedury. Dla 

mnie to jest ważne, bo sam zamiar to są prace przygotowawcze jak ja rozumiem, na którym 

etapie można jeszcze pewne rzeczy zmieniać, rozmawiać etc. a wstrzęcie procedury, to jest 

ścieżka na której wielkiego pola manewru nie ma, proszę o wyjaśnienie jak to jest? 

Radny Franciszek Brzyk, odpowiem na to pytanie, ponieważ też chciałem mieć 

świadomość podejmowania decyzji. Jeżeli chodzi o likwidację palcówki oświatowej prze 

gminę, to ustawa i przepisy doskonale nam tłumaczą. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji 

szkoły otwiera proces likwidacji. Gdyby gmina nie podjęła takiej uchwały to badając później 

organy nadzoru sprawę likwidacji placówki mogły by taką uchwałę unieważnić, gdyby została 

od razu podjęta uchwała o likwidacji. Pierwsza jest o zamiarze i tą uchwałę jaką mamy dziś 

jest zapisane, że ma zostać przekazana prze Burmistrza Brzeska do opiniowania m.in przez 

związki zawodowe, itd. dlatego właśnie że w orzecznictwie jest przyjęte, że wcześniej należy 

właśnie badać zamiar, powinny się wypowiedzieć na etapie wstępnym mając do tego czas, 

natomiast jeżeli chodzi o dalsze kroki, to Kurator opiniuje tą w ciągu 14 dni. Ta uchwała 

intencyjna otwiera proces likwidacji.  

Radny Stanisław Góra, dziękuję koledze radnemu, ale ja bym chciał odpowiedź usłyszeć 

od strony organu który będzie realizował uchwałę, od Pana Sekretarza lub Pan Naczelnik mi 

przybliży tą sprawę.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, ustawa o systemie oświaty, w tym temacie 

jest jedynie w jednym punkcie szczegółowa, w punkcie dotyczącym ostatniego dnia lutego. 

Natomiast kwestie inne w sprawach konsultacji, podejmowania następnej uchwały nie mówi 

na ten temat dziś. Dzisiaj rano czytałem na internecie, wypowiedź z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy organy prowadzące mogą podjąć uchwałę 

intencyjną. Uchwała intencyjna to jest uchwała, która jeszcze o niczym nie przesądza. Jest to 

uchwała, jako by organ prowadzący miał zamiar dokonać likwidacji, jest o tyle ważne, że od 

jutra organ prowadzący nie może w tym zakresie nie robić nic, może robić ale już pod kątem 

roku 2012r na 2013. w związku z tym nie ma nigdzie w przepisach prawa kiedy kolejna 

uchwała ma być podjęta, czy ona ma być podjęta za miesiąc czy za dwa miesiące. W różnych 

czasopismach zajmujących się oświatą są zapisy, że może zostać podjęta nawet w sierpniu. 

Kwestia tzw. konsultacji, nie ma jednoznacznie jak te konsultacje społeczne mają być. Inne 

kwestie to są proceduralne, czyli w dniu dzisiejszym, jeśli uchwała zostanie przyjęta to  

powiadomienie Kuratora Oświaty, powiadomienie rodziców itp.  



Radna Ewa Chmielarz, stajemy przed trudnym problemem, przed głosowaniem uchwały 

intencyjnej. Mamy tutaj dwie kwestie które mówią za tym, aby tą uchwałę podjąć. Pierwsza to 

jest przede wszystkim dobro dzieci, drugą sprawa to są względy ekonomiczne. Bardzo proszę, 

aby Pan Naczelnik mi jeszcze przed tym głosowaniem odpowiedział na pytanie: oszczędność 

400 tysięcy po likwidacji szkoły będzie, co wchodzi w te koszty? Ponieważ jeśli nauczycieli się 

nie będzie zwalniać, przedszkole tam zostanie, wobec tego budynek musi działać, proszę mi 

wyjaśnić skąd się wzięła ta kwota oszczędności? Jeżeli za dowóz trzeba zapłacić 56 tysięcy 

złotych.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, budżet oświatowy każda placówka ma 

oddzielnie, tak jak przedszkole ma swój budżet jak i szkoła ma swój ma swój budżet. Koszty 

funkcjonowania szkoły w Sterkowcu, zostały podzielone i dokonał tego księgowy, który jest 

zatrudniony w Publicznej Szkole w Sterkowcu. Na podstawie jego wiarygodnych materiałów  

koszty te zawierają się w granicach pół miliona złotych. Kwestia 400 tysięcy złotych pojawiła 

się po analizie która doprowadziła do dodatkowych wydatków związanych z dowozem, 

utrzymaniem autobusów, zatrudnieniem ½ etatu, etatem opieki na świetlicy-zbilansowano, 

że ok. 400 tysięcy złotych. W tym roku budżetowym, czyli do końca tego roku, tych 400 

tysięcy złotych nie będziemy mieli ze względu na to, że szkoła normalnie będzie funkcjonować 

do ostatniego sierpnia br. ta kwota 400 tysięcy złotych będzie skutkowała dopiero w roku 

budżetowym w 2012r.  

Radny Franciszek Brzyk, chciałbym uzyskać odpowiedzi na moje pytania, zadając jeszcze 

jedno pytanie. W budżecie na ten rok, są koszty dowożenia i są one tam rozbite na 

poszczególne placówki. Jak to się stało przy kalkulowaniu, że te wydatki się tak bardzo 

zmniejszą do kwoty aż 56 tysięcy złotych. 

Radny Bogusław Babicz, zadał pytanie o studium reorganizacji: jest pewna nieścisłość na 

stronie 2-ej iż w szkole w Wokowicach uczy się 37 uczniów, a w tabelkach na stronie 3-ej jest 

mowa o 35 uczniach, jaka liczba jest prawdziwa? Drugą sprawą są klasy łączone w klasach  

5 i 6, rodzice w piśmie twierdzą, że nie występuje w klasie 6-ej ze względu na kwestie 

programowe? Czy w Sterkowcu funkcjonuje świetlica czy nie? 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, w sprawie dowozu oraz kosztów, można 

różnie motywować, różnie przeliczać. Te koszty które zostały oszacowane zostały 

kumulowane na podstawie kosztów utrzymania gimbusa Gimnazjum Nr 1. W miejsce 

gimbusa, którego nie będzie przy Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, będzie publiczny przewoźnik w 

postaci MPK. Kwestia awarii, zabezpieczenia-jest to wychodzenie na przeciw jak i na wyrost. 

Każdy ma auto i wie, że nie jest w stu procentach pewny, że na godzinę 7 czy 8 pomimo, że 

jest sprawny może coś się stać. Można się zabezpieczyć spisując dodatkowo umowę z MPK na 

wypadek gdy ulegnie awarii autobus, obowiązki na siebie na czas awarii przejmie przewoźnik 

publiczny. Program o którym mowa, można również  przygotować nawet po podjęciu uchwały 



intencyjnej. Uchwała intencyjna jeszcze nie jest decydującą, ona otwiera całą procedurę- 

według Ministra Edukacji. Jeśli chodzi o liczbę uczniów, to jest tak samo jak z kosztami 

funkcjonowania placówki w trakcie roku szkolnego. Było kilka przypadków analizowania 

kosztów w danym roku szkolnym, kilka lat temu wykonywaliśmy jak to będzie wyglądał 

budżet placówki na jeden rok i jak będzie wyglądał budżet placówki na rok szkolny 

2010/2011, oraz 2011/2012. są to tak dwie skomplikowane sprawy, że ani w jednym ani w 

drugim przypadku nie da się w sposób jednoznaczny zaplanować dopiero po zakończeniu 

funkcjonowania czy to roku szkolnego czy roku kalendarzowego. Rok budżetowy można 

zaplanować szczegółowo lecz rok budżetowy szkolny jest to już inna sprawa i to się dotyczy 

również uczniów. W trakcie roku szkolnego dyrektorzy szkół dostarczają nam informację: 

pierwsza informacja dotyczy o obowiązku szkolnym – czyli ile uczniów powinno być 

zapisanych do tej placówki, następnie planują ile uczniów przewidują mieć, a po 1 września 

następuje zderzenie tych wszystkich czynności. Okazuje się, że w danej placówce ma 

rozpocząć naukę 100 uczniów, a rozpoczyna albo 97 albo 107 uczniów. Bazując na tych 

informacjach, których otrzymujemy mamy informację tzw. obwodu szkolnego, który jest dla 

nas najistotniejszy, następnie musimy nadzorować, żeby Ci uczniowie uczęszczali do szkoły, 

oraz zapewnić im uczęszczanie do szkoły, dalej mamy znowu dodatkowych uczniów oraz 

ubywających. Według informacji, którą otrzymałem od Pani Dyrektor, która była na początku 

września wynika, która była przekazana nam, wynika że jest 35 uczniów w szkole. W sprawie 

klas łączonych, tam gdzie odbywają się zajęcia wspólne niezależnie, czy to będzie łączony 

jeden przedmiot, czy kilka przedmiotów-są to klasy łączone. Sprawa klas łączonych nie była 

wprowadzana obligatoryjnie przez samorząd, natomiast została wprowadzona przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. Organ prowadzący na dzień dzisiejszy może dać wytyczne, 

natomiast my zostawiliśmy to w kompetencje dyrektora z prostej przyczyny, skoro dyrektor 

odpowiada wedle obecnych przepisów za nadzór dydaktyczny w placówce to odpowiada za 

poziom, za pedagogów za uczniów oraz za sposoby i metody zdobywania wiadomości. 

Przyjęte jest, że dyrektor w terminie ustawowym przekłada organowi prowadzącemu arkusz 

organizacyjny na następny rok szkolny w którym to proponuje i sugeruje jak mają wyglądać 

zajęcia w danej placówce oświatowej. Na dzień dzisiejszy nie było tak, żebyśmy burzyli toku 

organizacyjnego i myśleniowego dyrektorów, biorąc pod uwagę jakość nauczania i to, że 

skoro dyrektor taką propozycję składa to jest przekonany, że taka propozycja jest dobra.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, wiem, że padła ta informacja na 

komisji ale proszę powiedzieć które klasy i jakie przedmioty są łączone?. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, według arkusza organizacyjnego, którego na 

dzień dzisiejszy mam, klasy łączone są w klasach 1-a z 2-gą, oraz 4-ta z 5-tą.  

Radny Franciszek Brzyk, skoro chodzi o ten dowóz to jeżeli organizuje się dowóz 

organizuje się przetarg, przetargi są rozstrzygnięte już na gimnazja, więc przetarg obejmuje 



czasem wydatki przekraczające nawet rok budżetowy bo to jest przetarg na dłuższy okres. Czy 

w chwili obecnej ktoś zapytał MPK, czy technicznie i organizacyjnie jest w stanie MPK 

zapewnić ten dowóz? Z tego co wiem, to MPK ma 2 stare autosany, które mogą wykonać tylko 

2, 3 kursy według kierowców na zasadzie zastępstwa. Jeżeli gimbus zostanie przekazany do 

Wokowic, to jakiś autobus musi tą młodzież z Okocimia dowozić na stałe. Na stronie 85  

w budżecie Gminy Brzesko uchwalonej już, jest dowóz uczniów gimnazjum 133 tysiące 

złotych i to jest gimbus. Dlaczego te koszty się zmniejszą tak drastycznie do 55 tysięcy w 

przypadku przekazania tego gimbusa do Wokowic.  

Prezes MPK Krzysztof Gawor, umowa Gminazjum Nr 1 w Brzesku kończy się w czerwcu, 

razem z upływem roku szkolnego, prawdopodobnie w wakacje gimnajum ogłosi kolejny 

przetarg i ten kto złoży najmniejszą cenę ten będzie jeździł. 3 lata temu pojawił się prywatny 

oferent który wtedy zaoferował dowóz Gimnazjum Nr 1 za cenę 7zł za kilometr a my ten 

przetarg wygraliśmy ponieważ zaproponowaliśmy za cenę nie całe 5 zł. Nie dawno był 

przetarg w Jadownikach na dowóz m.in z Wokowic, gdzie też pojawił się prywatny oferent  

z Iwkowej, który miał również cenę wyższą niż my, to pytanie jest trochę zawieszone w próżni, 

bo ja nie wiem czy wygram ten przetarg. Technicznie jestem w stanie obsłużyć jedną linię 

dodatkową.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, według naszej analizy, mając wiedzę na 

temat jak rozkładają się koszty z dowozem, to te środki które posiada dyrektor Gimnazjum  

Nr 1 jeśli je skumulujemy z pozostałymi to wystarczą.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie Pan Wojciech Walasek, pozwolę 

się odnieść do tej całej sytuacji trudnej jak już wspominano. Nim przejdę do głębszej analizy  

i wyjaśnień pewnych sytuacji posłużę się krótką historią. 1982 rok rozpoczynam pracę jako 

Dyrektor Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie, w której uczą się oprócz dzieci ze 

Szczepanowa, dzieci z Wokowic z klas 7 i 8 oraz Sterkowca klas 5-8, ogółem uczniów ponad 

200, dowożonych 45 uczniów, 5 sal lekcyjnych, nauka na dwie zmiany. Naukę na drugą 

zmianę uczęszczają dzieci klas 1-4 ze Szczepanowa. Budynek bez centralnego ogrzewania, 

1983-1989 rozbudowa i modernizacja obiektu. Dobudowanie parteru, świetlicy i zaplecza 

kuchennego, a także piętra i trzech sal lekcyjnych szafek-nadal bardzo trudne warunki w tym 

okresie. 1989r. wrzesień oddanie obiektu dla uczniów. Szkoła wyróżniona w tym trudnym 

okresie za bardzo dobre wyniki i bardzo dobrze zdane egzaminy dotyczy to także nie tylko 

dzieci ze Szczepanowa, dotyczy to dzieci z Wokowic, dotyczy to dzieci ze Sterkowca. Pan 

Kurator wielokrotnie na naradach dyrektorów wyróżnia szkołę. Szczepanów ma w roku 1993 

szkoły w Wokowicach i Sterkowcu usamodzielniają się jako 8 klasowe. Szczepanów ma około 

150 uczniów i bardzo dobre warunki do pracy. 1999r. tworzenie gimnazjów, wcześniej cała 

batalia sporów i walki o to, gdzie ma być gimnazjum-czy ma być w Szczepanowie czy w 

Jadownikach, czy dowozić dzieci do Brzeska. Szczepanów i społeczeństwo Sterkowca oraz 



Wokowic wykazywali szczególną inicjatywę, a dzisiaj kiedy dowiaduję się, że Dyrektor szkoły, 

rodzice nic w kierunku nie robili, to dla mnie jest bardzo przykre i smutne. Jest tutaj Pan 

Poseł były Burmistrz Brzeska Jan Musiał, który doskonale sytuację zna i wie jak było, może 

gdyby nie podjęto decyzji o Gimnazjum w Jadownikach, dzisiaj nie spotkalibyśmy się w tej 

sprawie. Nie było by tego typu problemów, ale jeżeli sytuacja jest jaka jest to czas aby się 

głęboko zastanowić i rozważyć tę sytuację nie na drodze emocji, ale na drodze logicznych 

argumentów. Taką sytuację jaka obecnie istnieje, stwarza nam nie samorząd, stwarzają nam 

władze centralne. Doskonale Państwo wiecie, że na dzień dzisiejszy nie wiemy, kuratoria 

miały nie istnieć, prasa podaje, że mają być, przygotowywane jest rozporządzenie MEN po 

ogromnej fali jaka płynie przez cały kraj w związku z likwidacją szkół, małych placówek, na 

wprowadzenie zmian w ustawie o systemie oświaty, który pozwolą na to, że te mniejsze 

palcówki będą funkcjonować, przy czym jak to będzie wyglądać-jak widzi to ministerstwo to 

nad tym trzeba się zastanowić. Z tego co mam informacje, niektóre gminy, czytając te 

projekty już planują i przystosowują placówki do tych nowych zmian w rozporządzeniach. Ja 

nie chciał bym, aby podejmować pochopnych decyzji, żeby nie decydować, aby okazało się tak 

że dzisiaj w całym kraju mamy za mało przedszkoli, mamy za mało żłobków. Odniosę się do 

innej sytuacji, ponieważ placówka którą zarządzam, została zniesławiona na publicznym 

zebraniu w Wokowicach, dlatego też chciałbym wyjaśnić pewne sprawy. Nie będę uczestniczył 

w kolejnym spektaklu wyreżyserowanym przez osoby opanowane rządzą zawiści i nienawiści, 

osoby które są specjalistami od intryg i z tego czerpią satysfakcję. Zapominając często, 

depcząc innych ludzi, którzy czasem całe swoje życie, bo mam tu na myśli uczących w mojej 

placówce nauczycieli, swoje serce, siły i trud oddali dzieciom. Nigdy nie było gorszych dzieci, 

nigdy jak jestem Dyrektorem nie słyszałem żadnej uwagi ze strony rodziców, że którejś  

z dzieci jest gorzej traktowane. Zapewnialiśmy to co mogliśmy na ówczesne warunki, 

robiliśmy wszystko aby wyposażyć dziecko w wiedzę i umiejętności, żeby się zaopiekować na 

miarę możliwości przygotowywaliśmy obiady i korzystali z tego. Była okazja, że te szkoły się 

usamodzielniły, nie robiłem żadnych przeszkód. Cieszyłem się z tego, bardzo dobrze- każde 

dziecko powinno mieć jak najbliżej do szkoły. Dzisiaj proszę nie postrzegać mnie, że kosztem 

Szczepanowa, likwiduje się szkołę w Wokowicach. Nigdy taka sugestia z mojej strony nie 

padła. W długiej mojej kadencji dyrektora musiałem się z niezawinionych sprawach 

tłumaczyć. Przypomnę chociażby: nawet z tego, że w szkole którą zarządzałem nie było ani 

jednego członka w partii, a więc nie było efektów wychowawczych z tego, że na akademii 

pierwszomajowej nauczycielka historii umieściła wiersze patriotyczne z okazji rocznicy 

Konstytucji 3 maja pieśni Maryjnych, z tego że innym razem dorobiła do godła koronę, 

zamieściła i za 2 lata okazało się, że mamy godło w koronie. Musiałem się tłumaczyć kiedy 

nastąpiła awaria pomp, które zakupiłem, żeby nie dopuścić do dalszego zniszczenia budynku. 

Czasem zastanawiam się, czy to nie ironia losu, mówi się historia kołem się toczy-wracamy 



znowu do punktu wyjścia. Demograficzny niż, niewłaściwa polityka prorodzinna państwa, 

rządu, a my dzisiaj skaczemy sobie i słuchamy argumentów przeciwko sobie. Winien jestem 

to moim nauczycielom tym którzy odeszli na emeryturę, którzy Państwa dzieci uczyli. Pani 

polonistka, bardzo dobra nauczycielka, przepraszam, ale zapomniała, że kończyła 7 i 8 klasę 

właśnie w Szczepanowie?! Tu zdobywała wiedzę i umiejętności na których budowała dalszą 

swoją przyszłość, pochwaliła się jedynie, że chodziła do Wokowic-nie wiem może ma żal, że 

musiała się uczyć w szkole w Szczepanowie-lecz nie będę tego komentował. Padło, że szkoła w 

Szczepanowie nie może poszczycić się laureatami konkursów w tym humanistycznego. W tej 

szkole w latach 1983-1999 w systemie 8 klasowym szkół podstawowych dopracowano się 22-

ch finalistów, w tym 8 laureatów i to z różnych przedmiotów, z języka polskiego było czworo, 

w tym ja przygotowywałem i dopracowałem się  trzech finalistów i dwóch laureatów. Dwoje z 

biologii jeden laureat, sześć z historii dwóch laureatów, sześć z języka rosyjskiego trzech 

laureatów, czworo z chemii i fizyki. Po roku 1999 sześcioklasowa szkoła podstawowa, konkurs 

polonistyczny jeden finalista, na etapie wojewódzkim, konkurs matematyczno-przyrodniczy 3 

finalistów, tylko w bieżącym roku szkoła w Szczepanowie w małopolskim konkursie, szkoła  

w Szczepanowie zajęła najlepsze miejsce wśród wszystkich szkół powiatu brzeskiego, 

znajdując się w czołówce szkół małopolskich, dodam jeszcze drugie miejsce w konkursie 

historycznym z okazji 625-lecia Brzeska i drugie miejsce w konkursie czytania  uczniów w 

klasach 2 i 3 na dzień dzisiejszy. Nie będę ustosunkował się do wypowiedzi Pana Naczelnika, 

zastanawiam się ile trzeba mieć w sobie i zazdrości i nienawiści aby każdego deptać niszczyć, 

nie wiem w jakim celu. Ja nie jestem kamieniem po którym wszystko spływa, stąd moje 

zdenerwowanie za które przepraszam. Dyrektor szkoły, który widzi, że efekty kształcenia 

przez wiele lat są niskie musi z radą pedagogiczną głęboko się zastanowić co jest tego 

przyczyną, jaki błąd popełnia się na etapie organizacji i zarządzania. Tłumaczenie, że w 

Szczepanowie mają zdolne dzieci, dlatego że mają takie wyniki to duże uroszczenie. Wszędzie 

są dzieci zdolne i mniej zdolne. Tak zniesławioną, przez nieodpowiedzialne wypowiedzi szkołę 

w Szczepanowie ukończyło dwóch doktorów historii, obecnie jeden doktor archeologii którzy 

wykładają na wyższych uczelniach Krakowa, Wrocławia a jeden w Stanach Zjednoczonych. 

Dziękuję, że mogłem się odnieść do całej sytuacji. Warto się zastanowić, aby pod wpływem 

emocji nie deptać drugiego człowieka, są pewne osoby które są odpowiedzialne za każde 

słowo za jednoczenie środowiska, społeczeństwa i wypowiedziane czasem słowo podburzanie, 

zamiast szukać rozwiązań drogą merytorycznych argumentów.  

Radny Kazimierz Sproski, chciałbym się zwrócić do Panów Posłów-nie było by tych 

dyskusji, tej debaty gdyby było jasno określone na co idzie subwencja oświatowa. Jakie 

panowie podjęli działania m. in. jak ma być subwencja przydzielana, albo na etaty, albo na 

dziecko. Jeżeli będzie przeznaczana na etaty to my stworzymy jeszcze 10 szkół, nie będzie 

problemu żadnego, a jeśli za dzieckiem, to musi być określona liczba dzieci w danym roczniku 



według której będzie można tworzyć oddziały. Niech cały sejm zastanowi się nad 

uchwalaniem ustaw dot. resortu oświaty które szczególnie finansowo uderzają bezpośrednio 

budżet gminy, nie sztuka jest uchwalić ustawę tylko później konsekwencje tej ustawy spadają 

na barki gminy. Na oświatę gmina wydatkuje 43 251 842 zł. a subwencji oświatowej jest 

23 304 246 zł. różnica jest kolosalna 20 mln. złotych dopłaca gmina do oświaty a z roku na 

rok jest coraz niższa subwencja. My nie działamy tutaj na niekorzyść czyjąś, chcemy stworzyć 

dobre warunki dla dzieci.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wie od Pani 

Skarbnik, iż subwencja oświatowa, która wpływa do Gminy Brzesko,  nie pokrywa wydatków 

związanych z płacami pochodnymi dla nauczycieli, dlaczego Ministerstwo dopuszcza do 

łamania konstytucji?! To jest pytanie do Ministerstwa Finansów oraz Pani Minister Edukacji, 

dlaczego tak się dzieje?.  

Pan Andrzej Nizioł, przedstawiciel ze Szkoły Podstawowej w Wokowicach, 

poinformował, że 9 lutego odbyło się spotkanie komisji Oświaty, Kultury i Sportu w którym 

głosowano za wnioskiem likwidacji szkoły w Wokowicach, lecz nie zaproszono rodziców. 

Panu Sołtysowi udało się być na tym spotkaniu, decyzję podjęto poza nami. Natomiast 16 

lutego odbyło się spotkanie w szkole w Wokowicach na które zostaliśmy zaproszeni, lecz na 

dwa dni przed spotkaniem. Spotkanie wyznaczono na godzinę 16:00, godzina była taka, że 

większość była w pracy lub dopiero wracała z pracy do domu. Temat zaproszenia był 

niezgodny z tym który ukazał się na internecie- dokument oficjalny dotyczył likwidacji szkoły, 

natomiast na zaproszeniu dla rodziców o czymś takim mowy nie było. Na spotkaniu  

w Wokowicach dowiedzieliśmy się, że komisja Oświaty głosowała za wnioskiem za likwidacją 

szkoły na podstawie tego studium. Tego studium nie otrzymaliśmy na spotkaniu również nie 

mieliśmy okazji się zapoznać z tym, Urząd Miasta nie miał rzutnika aby przedstawić co w tym 

raporcie jest, także chciałabym podziękować Panu Krzysztofowi Ojczykowi bo dzięki niemu 

ten raport do nas dotarł. Przekazaliśmy Państwu ten raport z podkreśleniami naszymi  

kolorowo w takie miejsca które uważamy, że w raporcie są nieprawdziwe dane. W raporcie 

jest przedstawiona historia szkoły w Szczepanowie, w Sterkowcu- nie ma nic na temat 

powstania szkoły w Wokowicach jedynie pusta kartka, może komuś nie było na rękę, że szkoła 

w Wokowicach również ma 19 wieczne tradycje, dalej sprawa sali gimnastycznej,  

w Szczepanowie nie duża, połowa boiska sportowego do siatkówki a w Wokowicach jest salka 

gimnastyczna jakie wymiary ma nie wiadomo, tu w studium nie ma tego. Przedstawiono 

statystykę liczby urodzeń, lecz nie dowiemy się ilu rzeczywiście dzieci do szkoły by 

uczęszczało a musicie Państwo wiedzieć, że liczebność szkoły zawsze w Wokowicach była 

większa niż liczba urodzeń. Liczebność dzieci uczęszczających do szkoły-dane nie prawdziwe, 

tu Pan Naczelnik próbował wyjaśnić skąd te dane się wzięły natomiast dane są nieprawdziwe, 

poza tym są zaniżone.  Wydatki finansowe, koszt jednego ucznia w szkole-na zebraniu  



w czwartek pytaliśmy się Państwa skąd się wzięła kwota taka w Szczepanowie, otrzymaliśmy 

odpowiedź, że budżet jest podzielony przez liczbę uczniów-lecz jak podzielimy liczbę uczniów 

w Szczepanowie to okaże się, że koszt jednego ucznia w Szczepanowie jest wyższy niż w szkole 

w Wokowicach. Pan Naczelnik poprosił p. Anie z Wydziału, wytłumaczyła skąd te dane się 

wzięły. Okazało, się że podzieliła przez liczbę uczniów 85, a skąd liczba uczniów 85 w szkole w 

Szczepanowie, nie wiadomo -obecnie jest 73 uczniów. Pan Wiceburmistrz poinformował, nas 

że ten raport jest bardzo rzetelny, a widać jak bardzo jest rzetelny. Jeżeli chodzi o budżet 

szkół, nie napisano jak wygląda sytuacja w innych szkołach w gminie, nie napisano czy 

napisano, czy wydatki w szkole w Wokowicach zwiększyły się, czy zmniejszyły. W przypadku 

klas łączonych to nie jest tak, że klasy są łączone, tylko niektóre zajęcia odbywają się przy 

łączeniu klas, takie zajęcia jak: muzyka, plastyka, technika, wf, religia. Na 5 godzin języka 

polskiego jedna jest łączona, na 4 godziny matematyki tylko jedna jest łączona, na 3 godziny 

przyrody tylko jedna jest łączona. Im mniejsza klasa, tym lepiej przeprowadzić zajęcia, wtedy 

gdy uczniów jest mniej. Czy oddalenie szkoły od miejsca zamieszkania spowoduje 

aktywniejszy udział dzieci w życiu szkoły i środowiska? Chciałbym przy tym zauważyć że w 

szkole w Wokowicach, jest prężnie działające środowisko harcerskie, mamy ponad 70% 

harcerzy a w Szczepanowie harcerstwa nie ma. To nie jest prosto powołać harcerstwo w 

Szczepanowie, zatem przenosząc dzieci do Szczepanowa decydujemy się również na 

likwidację tego ośrodka harcerskiego w Wokowicach. Dzieci dojeżdżające do szkoły będą 

przymusowo musiały korzystać ze świetlicy szkolnej, w oczekiwaniu na lekcje oraz dowozu do 

domu, możliwość zapewnienia korzystania z pracowni komputerowych, a w Wokowicach nie  

ma, są pracownie komputerowe. O nauczycielach wspomniał już radny Franciszek Brzyk, 

więc może tylko powiem, że według tego studium nauczyciele nie stracą pracy ale w jaki 

sposób tego już nie ma. W tym dokumencie jest napisana informacja dot. stołówki. Stołówka 

to jest jedyna rzecz która w pewnych okolicznościach mogła być korzyścią dla naszych dzieci 

ale pod warunkiem, że my rodzice chcemy żeby nasze dzieci obiad mały w szkole. Obecnie 

nasze dzieci jedzą obiad w domu, mam podpisy wszystkich rodziców uczniów szkoły  

w Wokowicach, więc obiady są tematem zamkniętym. Koszt dowozu dzieci, podano tutaj 25 

km. pan z MPK powiedział, że koszt jest 5 zł na kilometr nie wiem czy tutaj jest faktyczna 

kwota czy nie. Co z budynkiem w Wokowicach, w raporcie jest tylko, że będzie się trzeba 

zastanowić co z nim zrobić. Nie ma kosztów jakie gmina będzie musiała ponieść. Czy gmina 

zaoszczędzi na naszej szkole? Zgodnie z tym studium pieniądze zostaną przekazane na 

budowę sali gimnastycznej w Szczepanowie. W uzasadnieniu do uchwały jest zapis, że 

„komisja zapoznała się z wariantowym...”, nie ma tu wariantów jest tylko jeden wariant- dot. 

likwidacji szkoły w Wokowicach. Co urząd zrobił w przeciągu kilku lat, aby zmniejszyć koszty 

funkcjonowania szkół oprócz próby likwidacji szkoły w Wokowicach? Jak zmieni się sytuacja 

po przyjściu uczniów z Łęk do Wokowic po likwidacji szkoły w Łękach?  Na spotkaniu w środę 



Pan Wiceburmistrz obiecał, że rozpatrzy tą sprawę, a w czwartek dowiedzieliśmy się, że 

jednak taki raport nie powstanie. Jak wpłynie sytuacja likwidacji szkoły na dalsze 

funkcjonowanie wsi-tego w tym studium nie ma. Mam nadzieję, że wystarczająco 

uzasadniłem, że to studium jest nie rzetelne i tendencyjne. Mam również wielką nadzieję, że 

nie podejmiecie Państwo tak ważnej decyzji na podstawie takiego dokumentu. Uważam, że 

ten dokument jest lekceważeniem nas rodziców, uczniów, naszych dzieci mieszkańców wsi  

i również Was, jeśli nie zagłosujecie przeciw, znaczy, że zezwalacie na takie działania.  

Sołtys wsi Wokowice Marian Czarnik, przedstawił stanowisko Sołtysa i  Rady Sołeckiej 

reprezentującej ogół wsi Wokowice. Jesteśmy głęboko zbulwersowani faktem, w jaki sposób 

wieś Wokowice została potraktowana przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Najpierw 

komisja głosowała wniosek o likwidację szkoły, dopiero za kilka dni spotkała się z rodzicami 

celem rzekomych konsultacji. Bardzo duży pośpiech, krótki termin, nieodpowiednia godzina 

spotkania z rodzicami, wielka nierzetelność i tendencyjność w przygotowaniu dokumentów. 

Poza likwidacją naszej szkoły nie przedstawiono i nie rozpatrywano żadnych innych 

wariantów funkcjonowania placówki, co dalej z przedszkolem, co z budynkiem skąd środki 

finansowe na zagospodarowanie budynkiem, jeżeli od 11 lat nie było ich na remont szkoły. 

Dlaczego tak ważnym tematem nie zajmowały się wszystkie komisje RM. Szanowni Państwo, 

ponieważ jest to pierwsza likwidacja to na naszych najmłodszych dzieciach chcecie Państwo 

prowadzić eksperyment społeczny, nie biorąc po uwagę psychiki małego dziecka. Jeżeli raz 

zlikwidujecie to już potem, nie będzie możliwości reaktywacji tej placówki. Pan Naczelnik 

podaje wysokie koszty utrzymania i brak pieniędzy, jednak to gmina sprzedała grunty  

z mienia wiejskiego w Wokowicach pod autostradę za 1 milion 600 tysięcy złotych które nie 

zostały skierowane do Wokowic tylko poszły na inne wydatki w gminie. Ministerstwo 

Edukacji zapowiada szybkie zwiększenie subwencji zaprzestania masowej liczby likwidacji 

szkół, a Państwo chcecie oszczędzać na nauce małych dzieci. Miejscowość Wokowice posiada 

strukturę lepszą niż nawet niektóre części miasta, jest położona blisko miasta, przy głównym 

trakcie kolejowym, nie posiada przemysłu jest dużo obszarów zalesionych, posiada tereny 

budowlane uzbrojone jest więc atrakcyjna do zamieszkania. Obecnie buduje się dużo nowych 

domów, wprowadzają się nowe rodziny, po likwidacji tak ważnego ośrodka kultury, nauki, 

wychowania kto będzie chciał mieszkać w takiej miejscowości. Nastąpi migracja  

i wyludnienie. Przez likwidację, zostanie zaprzepaszczony dorobek kilku pokoleń, który dały 

grunt pod szkołę, budowały tą szkołę,  pomagały przy remontach jej utrzymaniu. Zarzuca się 

nam dobudowę szkoły zamiast remontu, to nie my podejmowaliśmy decyzję o budowie. 

Podejmowali ją poprzedni włodarze gminy, pewnie mieli jakąś wizję rozwoju szkolnictwa. 

Teraz przynajmniej od 11 lat wizji szkolnictwa nie ma. Jedynym w tym czasie pomysłem na 

prężny i szybki rozwój szkolnictwa w gminie jest tylko i wyłącznie likwidacja szkoły  



w Wokowicach. 112 lat temu zaborca austriacki założył tę szkołę, a teraz w wolnej  

i niepodległej Polsce chcecie ją zamykać. Jeżeli zagłosujecie Państwo za likwidacją szkoły, 

przyszli wyborcy i historia was rozliczy. Szanowna Rado, kategorycznie sprzeciwiamy się 

likwidacji naszej szkoły , liczymy, że Wasz zdrowy rozsądek, zrozumienie, profesjonalne 

podejście do problemów, pamiętajcie jaką bierzecie na siebie odpowiedzialność, ufamy, że 

zagłosujecie przeciw likwidacji szkoły. Sołtys przedstawił również stanowisko księdza 

proboszcza, które jest również na stronie internetowej, ponieważ ksiądz został :  

„Swoje stanowisko w sprawie likwidacji szkół na terenie Parafii wyraziłem już w ubiegłą 

niedzielę. Jak powiedziałem, jest ono przejrzyste i jednoznaczne. Jestem za tym, jeśli jest to 

możliwe, aby szkoły pozostały w każdej wiosce. 

Moi drodzy! 

Popatrzmy na likwidację szkół na terenie naszej Parafii, jeszcze z innej strony. To wy, lub wasi 

ojcowi budowali te szkoły i one przetrwały do dzisiaj. Jeśli je będziemy likwidować, to nasze 

dzieci pójdą się uczyć do innych miejscowości, a tym samym nie będziemy ich mieć w Parafii. 

Nie będzie ich w kościele na nabożeństwach, na rekolekcjach, odpuście, bo mają w innych 

terminach dni wolne od zajęć dydaktycznych. Tak się stało przecież z naszą młodzieżą. W 

Parafii nie mamy dzisiaj młodzieży. Nie ma jej w kościele, nie ma jej na rekolekcjach 

parafialnych, na odpuście. 

Dlaczego? Bo kiedyś przed laty, też zdecydowano, że nie będzie Gimnazjum w Szczepanowie. 

Był to bardzo wielki błąd ówczesnych władz, podobno za przyzwoleniem szkoły i rodziców. A 

na skutki nie trzeba było długo czekać. Młodzież coraz bardziej wymyka się z naszych rąk, nie 

mamy z nią bezpośredniego kontaktu, bo większość czasu spędza poza rodziną i Parafią. 

Dlatego podejmując tak ważne decyzje dla naszych wiosek, warto by Radni zastanowili się 

nad tym, czy rachunek ekonomiczny, ważniejszy jest od dziecka i wychowywania go w swoim 

środowisku. Czy nie lepiej byłoby poszukać gdzie indziej oszczędności. Przemyślmy te sprawy 

wszyscy. 

Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Wokowicach,  

W uzasadnieniu uchwały dot. likwidacji szkoły, powołujecie się na dobru dziecka, w takim 

razie która z Pań radnych- matek, da mi instrukcję jak mam przekonać moje dziecko  

i dojeżdżanie 4 km. do nowej szkoły jest dla jego dobra? Jak mu wytłumaczyć, że będzie mu 

lepiej, poniewierać się w autobusie niż dotrzeć pieszo do szkoły w kilka minut.  Czy wiecie 

Państwo jak wygląda 6-7-8 letnie, czy jako matki i ojcowie mielibyście sumienie zapewniać 

swoim pociechom atrakcje dojazdu? Musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że mała szkoła 



jest blisko dziecka, wszyscy się tu znają, uczeń nie jest anonimowy, natomiast dzieci 

dowożone do szkół są często zmęczone i znerwicowane. Dużo czasu siły i zdrowia tracą na 

przejazd, często na lekcjach są senne i bierne, na ogół dużo przebywają poza domem,  

a świetlice w których muszą przebywać, choćby najlepsze nie zastąpią atmosfery życia 

domowego. Tu w szkole w Wokowicach, jeżeli organizujemy jakieś uroczystości, 

zaangażowane są w nie wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci biorą w nich aktywny udział, co jest 

zrozumiałe, bo to jest mała szkoła i automatycznie dla każdego znajdzie się jakaś funkcja  

i zadanie. W szkole organizowane są Dzień Babci, Dzień Dziadka, Jasełka, pikniki rodzinne  

i inne. Zaproszeni są rodzice, babcie, dziadkowie przychodzą mieszkańcy , czujemy się w tej 

szkole jak w rodzinie. My rodzice kategorycznie sprzeciwami się likwidacji naszej szkoły. Na 

koniec przekazujemy na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej ponad 330 podpisów 

mieszkańców w tym rodziców uczniów szkoły w Wokowicach sprzeciwiających się likwidacji 

naszej szkoły.  

Radny Kazimierz Sproski, padły zarzuty pod moim adresem, odnośnie informacji  

o terminie komisji. Informacja o posiedzeniu komisji jest informacją jawną i jest 

zamieszczana na stronie internetowej urzędu. Tematyka komisji jest zgodna z zatwierdzonym 

planem posiedzeń komisji oraz rady. Konsultacje moglibyśmy przeprowadzić albo i nie 

przeprowadzić po dzisiejszej sesji, bo jeżeli radni wypowiedzą się przeciw, to nie ma sprawy, 

jeżeli opowiedzą się za, to jest sprawa i ją rozwiązujemy i mamy czas. My jako komisja 

wyszliśmy na przeciw i może źle rozbiliśmy bo mogliśmy tego nie robić ale czując się  

w obowiązku zorganizowaliśmy spotkanie w Wokowicach. Zwrócę uwagę na pewien fakt, jak 

wyglądają prace w grupach w takich kasach? Dzieci nie będą mieszkały na bezludnej wyspie, 

tylko całe życie będą się obracały w określonej grupie społecznej. Muszą od najmłodszego 

wieku te relacje poznawać. Jak w klasie 4 osobowej, może wyglądać taka praca, jak wygląda 

realizacja planu z wychowania fizycznego jeśli chodzi o gry zespołowe?! Patrząc  

w sprawozdanie realizacja programu jest zrealizowana w 100%, nie wiem w jaki sposób.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, byliśmy na spotkaniu  

w Wokowicach blisko 5 godzin. Godzina 16:00 organizowanego spotkania nie jest 

argumentem, jest rzeczą wtórną. Problem jest wyeksponowany w materiale, a nie to czy ten 

problem będzie pokazany za pomocą rzutnika, czy bez rzutnika. Państwo jako rodzice 

będziecie przeciwni to jest rzeczą normalną.  

Pan Andrzej Nizioł, przedstawiciel ze Szkoły Podstawowej w Wokowicach, 

chciałem pokazać nierzetelność studium wykonanego, oraz podkreślam, że nie ma klas 

łączonych. 

Mieszkaniec Wokowic Pan Robert Kawa, odwołam się do Pana Sproskiego na temat 

gier zespołowych, nie wiem czy on zaprzecza sam sobie, napisał o Szczepanowie, sala 

zastępcza gimnastyczna o wymiarach 5,80 x 10,70 nie spełnia wymagań, nadaje się jedynie do 



gimnastyki korekcyjnej, ewentualnie do zajęć z nieliczną grupą uczniów. Mam syna  

w pierwszej klasie, planujecie z oszczędności na Wokowicach wybudować halę  

w Szczepanowie, ile będzie musiał ćwiczyć i czy organ na to pozwoli żeby wtedy podwójna 

liczba dzieci ćwiczyła w tej klasie w której nie może ćwiczyć, bo sali nie będzie do 1 września. 

Studium jest to opracowanie, gdzie każdy może sobie wyciągać swoje wnioski, opracował to 

przedstawiciel oświaty ale jeżeli zwykły człowiek mówi, że tam są przeinaczenia lub 

nieprawdy jak Pan może powiedzieć, że na podstawie takiego studium można sobie wyrobić 

zdanie na temat szkoły, czy reorganizacji.  

Radny Kazimierz Sproski, wyjaśnił sprawę liczby uczniów w tabelkach w studium. Jeśli 

chodzi o zajęcia wf. większość zajęć można wykonać na polu od kwietnia do października nie 

licząc wakacji. Sala gimnastyczna to są bardzo duże nakłady finansowe, za mojej kadencji 

chciałem, żeby jak najwięcej ich powstało przy szkołach.  

Dyrektor Szkoły Filialnej w Wokowicach Pani Bożena Martyna, wyjaśniła że doszła 

jedna dziewczynka z Krakowa po 30 września.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, można strzelać do mnie czym się da, mówić o 

mojej niekompetencji, wytykać błędy i pomyłki. Pewny rzeczywistych faktów nikt nie zmieni, 

ani ja ani Burmistrz ani Rada. Po prostu jest mało dzieci, z tym problemem już spiera się 

trzecia kadencja, a zawsze są do mnie pretensje. Dzisiaj mają nawet uczelnie problem,  że w 

2020r. okaże się, że szkoły prywatne popadają, nawet uczelnie państwowe popadają bo nie 

będą mieli naboru. Można było by powiedzieć, że wszystko jest w porządku ale my musimy 

analizować i przedstawiać Panu Burmistrzowi wszystkie problemy. Przeprowadzamy każdy 

paragraf  merytorycznie, czy jest celowo czy nie celowo.  

Poseł na Sejm RP Jan Musiał, zanim zabiorę głos, chciałbym wysłuchać opinii 

najważniejszych osób, Pana Burmistrza, ponieważ on odpowiada za budżet gminy, on inicjuje 

działania Rady Miejskiej. Faktycznie sprawa nie jest prosta i nie łatwa. Tak budżety domowe, 

samorządów, tak budżety Państwa kierują się takimi samymi zasadami, trzeba tym mądrze 

gospodarować.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jestem trzy lata Burmistrzem, a w momencie 

kiedy zostałem wybrany Burmistrzem, ten temat był poruszany. Na początku trzeciej kadencji 

Posła Jana Musiała były działania prowadzone. Ja przyjechałem na zebranie, padło pytanie, 

czy będzie coś wykonywane w ramach szkoły w Wokowicach, ja powiedziałem że w tej 

kadencji nie będziemy tego tematu poruszali, ponieważ zostałem wybrany w trakcie kadencji i 

tych działań nie będziemy podejmować. Została przygotowana analiza, została ona 

przygotowana dokładnie, nie są one tendencyjne, wyliczenia są rzetelne. Pewnie są drobne 

błędy, i drobne uchybienia są. Tworząc projekt budżetu na ten rok zakładaliśmy, że 

subwencje oświatowa będą wyższe, o około 2mln złotych a okazało się, że nie tylko są niższe 

ale są mniejsze o przeszło 1 mln złotych. W tym roku w projekcie budżetu musieliśmy 



poczynić oszczędności w innych dziedzinach na taką kwotę. Wynagrodzenia dla nauczycieli 

musimy wypłacić, te wszystkie obowiązki szkolne musimy zabezpieczyć, bo one idą wg. 

ustawy. Nawet jeśli nie mamy to musimy znaleźć i zabezpieczyć. Za Pana kadencji została 

podjęta decyzja o powstaniu filli w Wokowicach, więc to jest po kłosie co Pan zaczął w swojej 

kadencji. Te analizy które są prowadzone, one nie wzięły się z niczego, tylko były w sposób 

wywarzony, rozsądny przygotowywane. Byłem na spotkaniu w Wokowicach, oraz odbyły się 3 

spotkania komisji, a dzisiaj podejmujemy tylko uchwałę intencyjną.  

Poseł na Sejm RP Jan Musiał, jak patrzę na dzisiejszą dyskusję to przypominają mi się 

dyskusje nad utworzeniem filii w Stekowcu, też były one burzliwe do Rady Miejskiej, 

Burmistrza, było wtedy 40 dzieci. Dzisiaj Rada Miejska znów zderza się z zarządzaniem 

oświatą. Brakuje mi w analizie, co będzie dalej z budynkiem, faktycznie te terminy powinny 

być dłuższe, nie a takim krótkim czasie rodzice zostali powiadamiani, nie ma skutków 

ujemnych po likwidacji szkoły-warto podkreślić co jest na plus a co na minus. Zastrzeżenia 

przedstawione przez mieszkańców i rodziców są uzasadnione. Nie dawno byłem również 

Burmistrzem i takie same były problemy z oświatą, mamy kryzys ogólno światowy i budżet 

państwa również jest w bardzo trudnej sytuacji. Każda gmina otrzymuje subwencje, każda 

gmina inaczej sobie radzi z tą subwencją. Gmina Brzesko prowadzi system oszczędnościowy 

w oświacie nie kosztem ucznia, szuka się oszczędności, żeby inne zadania mogła gmina 

realizować, w tym kontekście podejmowane są działania, ponieważ na ucznia dokłada się 

podwójnie do Wokowic niż w innych szkołach. Chciałbym, żeby te decyzje były w dialogu ze 

społeczeństwem. W sprawie autostrady, do Brzeska autostrada jest pewna z węzłem który się 

łączy na początek w drogę Leśną i na północ w drogę powiatową. Będzie pewien problem z 

łącznikami, zainicjowałem osobiście spotkanie z Posłem Czerwińskim, gdzie był Pan 

Burmistrz i Pan Starosta na tym spotkaniu u Ministra Grabarczyka, gdzie cały czas walczymy 

o to aby łączniki autostradowe właściwe na północ i południe miały zapewnione finansowanie 

z GDKDiA, i jest duża szansa, że do planu rzeczowego te łączniki będą włączone ale jeszcze 

nie technicznie są przygotowane. Zagrożenia nie ma generalnie, tylko kwestia czasu. Jest to 

wielka szansa dla Brzeska, powiatu i okolic.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odnośnie terminów, 

terminy są takie jakie ustalił nam ustawodawca, konsultacje zostały przeprowadzone 

prawidłowo, dopiero po uchwaleniu uchwały intencyjnej mają być przeprowadzone 

konsultacje, to nie my sobie tego wymyśliliśmy -  w ramach sprostowania.  

Poseł na Sejm RP Edward Czesak, moja obecność tu związana jest z tym, że miałem 

okazję uczestniczyć w spotkaniu zarówno z mieszkańcami Wokowic oraz z Łęk, którzy 

zwrócili się do mnie z prośbą aby spróbować powstrzymać samorządy które będą decydowały 

o zamknięciu szkół. Mówię ze smutkiem o perspektywie ewentualnej likwidacji w tych dwóch 

miejscowości, ponieważ są to szkoły do których uczęszczali moi rodzice. Kończąc Panie 



Burmistrzu ja głęboko wierzę, że Brzesko będzie się dynamicznie rozwijać, gmina będzie się 

rozwijać, mówią o tym władze samorządu wojewódzkiego, wymusi to oddana w najbliższym 

czasie autostrada, już można dotrzeć to, że powstają nowe budynki, pojawiają się potencjalni 

inwestorzy, więc również zwracam się do Państwa radnych o podjęcie decyzji zgodnie ze 

swoim sumieniem, uwzględniając wszystkie argumenty które dzisiaj padły.  

Radny Jarosław Sorys, odniósł się do problemu. Poinformował o swoich plusach  

i minusach, które zauważył w analizie, które zostały przedstawione na spotkaniu  

w Wokowicach.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że jest matką, dziecka które chodzi 

do szkoły podstawowej. Rozumie Państwa problem, ze szkoła jest najważniejszym ośrodkiem 

gdzie ludzie się spotykają zwłaszcza w małej miejscowości. Mam wrażenie, że Państwo w 

ogóle nie widzicie alternatywy i plusów nie samej likwidacji szkoły ale przeniesienia do innej 

szkoły. Musimy podjąć taką decyzję, która będzie pośrednio dobra dla Państwa jak i dla 

gminy.    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował 

radnych, aby mieli czas do zastanowienia się przed podjęciem uchwały zarządził przerwę.  

Przerwa w obradach od 13:00-13:30  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  reorganizacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej  

w Wokowicach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty.  

Głosowano: 11-za, 6 –przeciw, 2-wstrzymujące się.  

Nieobecni radni: Adam Smołucha, Stanisław Góra.  

 

Ad. 10 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 

ostatniej sesji. 

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie-uwag brak.  

 

Ad. 11 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. 

 

Ad. 12 Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 r. 



 

Wiceprzewodniczący RM w Brzesku Tadeusz Pasierb, poinformował, że 

sprowadzanie zostało na komisjach szczegółowo omawiane, zapytał czy są 

pytania do sprawozdania? Pytań brak.  

 

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 r 

 

Ad. 13 Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje 

pozarządowe. 

Wiceprzewodniczący RM w Brzesku Tadeusz Pasierb, poinformował, że również 

sprowadzanie zostało na komisjach szczegółowo omawiane, zapytał czy są 

pytania do sprawozdania?  

Sołtys wsi Mokrzyska Marek Kośmider, miałem okazję uczestniczyć  

w stowarzyszeniach, miałby sugestię alby wprowadzono zasadę przyznawania środków 

następuje po informacji np. Komisji Rewizyjnej.  Świadczyło by to o prawidłowościach  

i powinno wszystkim zależeć aby organizacje prawidłowo wydawały pieniądze.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że Pan sołtys ma rację, ponieważ są 

stowarzyszenia które prężnie działają, co do wydatków to nie ma wątpliwości, że są 

organizacje które działają mniej prężnie. Problemem dla nas, dla Urzędu Miejskiego są 

przepisy które podlegają staroście, natomiast te które są zapisane w KRS podlegają sądowi. 

To co my sprawdzamy, to tylko wykorzystanie dotacji, które dostają z urzędu.  

Sołtys wsi Mokrzyska Marek Kośmider, zgadzam się z Panem Sekretarzem, ale myślę, 

że warunkiem przyznania dotacji jest protokół komisji Rewizyjnej, która potwierdzi, 

prawidłowość pracy danego stowarzyszenia, czy organizacji-myślę, że to nie jest nie zgodne z 

przepisami a utwierdzi nas w przekonaniu, że wszystko się dobrze dzieje w tej organizacji.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, nie mamy takich przepisów, żeby nam pozawalały na 

taką kontrolę. 

Sołtys wsi Mokrzyska Marek Kośmider, ja myślę, że inteligencja Pana Sekretarza 

pozwoli na znalezienie jakiegoś wyjścia. Pozwolę się odnieść do programu profilaktyki 

przeciwdziałania narkomanii w gminie.  Jest kilka zapisów jak przewóz dzieci Katolickiego 

Gimnazjum do Częstochowy, wycieczka do Lichenia na jakieś czuwania, z tego co wiem to 

prawo nie dopuszcza finansowania pieniędzy na tego typu imprez, mam nadzieję, że to w 

Częstochowie było zwiedzanie jakiś zamków i zabytków których w Krakowie nie ma, 

natomiast nie były to związane sprawy z jakimiś przeżyciami religijnymi. Cieszę się, że 

wspomagane są np. festyny rodzinne, np. Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, Okocimskie, cieszył 

bym się jakby pozostałe osiedla i sołectwa również mogły korzystać z tego typu pieniędzy.  



Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, nikt nikomu nie zabrania wnioskować o takie 

rzeczy, Pan jest operatywny i Pan akurat nie składa wniosków jak pamiętam to na festyny nie 

składa wniosków. My pokrywamy inne koszty panu. Profilaktykę można zawężać i poszerzyć, 

my działamy, organizujemy takie rzeczy dla dzieci i młodzieży, są one dobrze wykorzystane.  

Inspektor Renata Pabian, wyjaśniła i omówiła strategię profilaktyki w Gminie Brzesko.  

Ad. 14 Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach 

oświatowych Gminy Brzesko. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował że 

informacja została przedstawiona i omówiona na komisjach, zapytał czy są pytania do tej 

informacji? Pytań brak. 

Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 
2011r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022; 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty   

15 za, jednogłośnie jak niżej  /15 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr VI/ 28/2011 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 
stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na 
lata 2011-2022 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 
2) nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu; 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 
projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty   
19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych obecnych na sali/ 
 

Uchwała Nr VI/ 29/2011 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sterkowcu. 
/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
3) zarządzenia wyborów do władz organów jednostek pomocniczych Gminy 
Brzesko; 



Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, przedstawił radnym 
ustalony harmonogram zebrań osiedlowych, skonsultowanymi z Przewodniczącymi Osiedla.  
Radna Maria Kucia, zapytała, czy można było by przestawić zebranie Osiedla Zielonka, wg, 
harmonogramu miało by się odbyć 18 marca, na termin późniejszy? 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że można w zapisie zmienić o 2 tyg. 
później, bo to są terminy nie przekraczające wyznaczoną datę, zatem damy czas do 15 
kwietnia.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 
projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty   
19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych obecnych na sali/ 
 

Uchwała Nr VI/ 30 /2011 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów do władz organów jednostek pomocniczych 
Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

4) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 

oznaczonej sygn. akt III SA/Kr 710/09 na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 7 lipca 1999 r. Nr IX/100/99 w przedmiocie lokalnych inicjatyw 

inwestycyjnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść 
projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty   
19 za, jednogłośnie jak niżej  /19 radnych obecnych na sali/ 
 

Uchwała Nr VI/ 31 /2011 

Rady Miejskiej w Brzesku 

Z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 
oznaczonej sygn. akt III SA/Kr 710/09 na uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z 
dnia 7 lipca 1999 r. Nr IX/100/99 w przedmiocie lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 

 

 

Ad. 17. , Ad.18 , Ad. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 



Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

radnych: 

 

Odp. dla radnego Jerzego Gawiaka w sprawie dzików. 

Radny pytał w temacie  dzików. Na sesji byli obecni posłowie, można było zadać  pytania 

związane z tym tematem. W roku ubiegłym występowaliśmy z apelem do posłów w sprawie 

dot. zniszczeń wyrządzanych przez dziki. Wielkiego skutku ten nasz apel nie odniósł, ale 

można było popytać i ten temat  drążyć nadal. Pan poseł Musiał przedstawiał jakie działania 

próbował podjąć w tym kierunku, nie możliwości większej inicjatywy poselskiej. Pan 

przewodniczący po jednej z sesji wystąpił do parlamentarzystów, otrzymał odpowiedzi tylko 

od kilku z nich. Problem z dzikami  jest w całej gminie, my możemy tylko zwiększać limity 

odstrzału  ale za to odpowiadają Koła Łowieckie. Koła Łowieckie są w stanie tyle wypłacić 

odszkodowań ile posiadają środków na ten cel. Posłowie twierdza, ze w innych gminach 

poradzono sobie z dzikami a u nas nie, tak do końca nie jest. Temat dla mieszkańców jest 

uciążliwy a my w obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie zadziałać. 

 

Odp. dla radnego J. Sorysa dot. odwodnienia ul. Bocznej i Sportowej  

w Jadownikach  

W roku bieżącym mamy znacznie ograniczoną ilość środków finansowych, na inwestycje 

przekazujemy kwotę około 25 mln złotych, Są to inwestycje już kontynuowane lub na 

ukończeniu. Jeśli chodzi o odwodnienia to tych tematów mamy kilka i mamy nadzieję, ze w 

tym roku któryś uda nam się zrealizować, ale nie wiemy jeszcze który. Jeśli nie ma wszystkich 

zgód mieszkańców to te sprawy są znacznie trudniejsze i kosztowniejsze, w pierwszej 

kolejności robimy tam gdzie ta zgoda już jest. Na pewno z tym tematem będziemy się musieli 

zmierzyć w najbliższych latach i takie działania będziemy podejmowali, ale musimy tez znać 

stopień zagrożenia, gdzie te wody są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. 

W sprawie potoku Grodna w Jadownikach w roku ubiegłym zostało zorganizowanie spotkanie 

z dyrektorem WZMW mówiliśmy dużo i pewne prace zostały rozpoczęte. Na spotkaniu u pana 

wojewody ten temat był również z panem dyrektorem poruszany jak również dot. Uszwicy , 

do tematu powrócimy. 

 

Odp. dla radnego Krzysztofa Bogusza w sprawie dowozu dzieci do szkół. 

1. Burmistrz przybliżył jak dowożona jest młodzież do gimnazjów. W gminie jest jeden 

gimbus, natomiast bezpośrednio dowozem do gimnazjów zajmują się dyrektorzy szkół 



i oni również organizują przetargi na ten dowóz. Ze Sterkowca młodzież jest  

dowożona do Jadownik, dlatego prosi o bezpośredni kontakt z panem dyrektorem 

Wietecha. Jeśli nadal będą  sygnały w tym temacie to będziemy się starali je 

rozstrzygnąć. 

2. W roku ubiegłym Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę w sprawie zmian w zakresie 

parkowania na terenie miasta Brzeska. Na mocy tej uchwały będziemy mieli nowy 

system parkowania i tym bezpośrednio zajmuje się BOSiR. To BOSiR będzie  

odpowiedzialny za przedstawienie mieszkańcom nowych zasad. Z informacji jakie 

posiada wynika, ze taka informacja w najbliższych dniach dotrze do mieszkańców w 

różnych formach. 

3. Jeśli chodzi o parkowanie na Placu Żwirki i Wigury, są tam wyznaczone miejsca do 

parkowania zgodnie z wnioskami. Ta cześć o której mówił radny Bogusz została 

wyłączona z ruchu i tam nie ma miejsc do parkowania. Jest ten plac tak 

zagospodarowany aby był estetyczny i zapewniał  odpowiednia ilość miejsc 

parkingowych. 

4. Jeśli chodzi o porządek na górze Bocheniec w Jadownikach, tam  są głównie grunty 

prywatne i osobami odpowiedzialnymi za czystość są właściciele posesji. Jeśli są 

grunty gminne to zostanie przypilnowane i teren zostanie uporządkowany. 

5. Prowadzona  była już przez gminę analiza SMS powiadomienie mieszkańców o 

zagrożeniach. W roku bieżącym chcemy się skupić na  kontynuacji monitoringu na 

rzecze Uszwicy. Jeśli zostaną zabezpieczone środki finansowe  

 w wysokości 30-40 tysięcy złotych to temat  podejmiemy. 

 

Odp. radnemu Bogusławowi Babiczowi – wspólnie z przedstawicielami policji 

pracownicy UM podejmują działania mające na celu bezpieczeństwo na ulicy Kościuszki. 

W temacie budowy zjazdu z autostrady Pan Poseł Musiał przedstawił informacje. 

Są 3 odcinki budowy autostrady min. z Szarowa do Brzeska i to wykonuje jedno konsorcjum , 

drugi odcinek  z Brzeska do Wierzchosławic wykonuje go kolejna firma  Wierzchosławice do 

Krzyża .Problem polega na odcinku środkowym tj. firma opuściła plac budowy i domaga się 

kilkudziesięciu milionów złotych dodatkowych środków finansowych za szkody które wynikły 

w czasie powodzi. Z tego powodu najprawdopodobniej oddanie tego odcinka przesunie się w 

czasie. Jeśli teraz będzie wyłoniony nowy wykonawca, będzie również inwentaryzowany nowy 

teren budowy to opóźnienie  może być i kilka miesięcy, wiec ten środkowy odcinek będzie 

opóźniony w realizacji. 

Następnie burmistrz przedstawił jak przebiegające prace dot. budowy zjazdu z autostrady w 

Brzesku. W chwili obecnej powiat wykonuje dokumentacje na modernizacje ul. Leśnej bo 

przez krótki okres czasu samochody osobowe będą zmuszone jeździć tą ulicą, ale będziemy 



dążyć do tego aby ten zjazd powstał jak najszybciej i te działania w różnych kierunkach 

czynimy. Ze strony gminy są prowadzone prężne działania w tym temacie, ale  są jeszcze 

potrzebne działania ze strony naszych parlamentarzystów aby o te zjazdy zabiegali. 

 

Radny Bogusław Babicz- dodał, że bardzo ważną sprawą jest również rozwiązanie  spraw dot. 

wyjazdu z ul. Leśnej na drogę nr 4, bo już w tej chwili  czasami jest ciężko wyjechać z tej ulicy. 

 

Burmistrz powiedział, ten temat sygnalizowano dużo wcześniej, odbyło się również spotkanie 

u pana dyrektora Grygi, ze tak naprawdę brak jest w tej chwili możliwości włączenia się do 

ruchu. Na odbytym spotkaniu temat był poruszony i w tej chwili GDDP zapewniała, że 

odcinek autostrady będzie wykonany natomiast to połączenie jest nie ruszane. W tej chwili są 

przygotowywane takie rozwiązania aby zmienić to tymczasowe włączenie i w tym kierunku też 

te działania są prowadzone. 

Kolejny temat jaki podnosił radny to temat związany z oświetleniem ulicznym.  

W najbliższym czasie na posiedzeniach komisji będzie ten temat analizowany tj. np. w którym 

miejscu maja być dodatkowe lampy oświetleniowe. Na zebraniach sołeckich wnioski zostały 

już zgłoszone, w mieście w niedługim czasie odbędą się zebrania osiedlowe, burmistrz 

poprosił aby na komisjach szczegółowo te tematy omówić. Mamy do dyspozycji w budżecie 

kwotę 80 tysięcy złotych więc będą wnioski realizowane. 

 

Odpowiedź dla sołtysa wsi Sterkowiec J. Witek 

Burmistrz odpowiedział na zapytania sołtysa w temacie dopłat do wsi, miasta  

i podatków wpływających do budżetu gminy z tego tytułu. Musimy dbać  

o zrównoważony rozwój miasta i gminy. Cieszy fakt, że sołectwa naszej gminy się rozwijają. 

Prawie wszystkie sołectwa mają drogi, chodniki, wodociąg, gazociąg, więc chyba na tych 

sołectwach nie jest źle. Nie chodzi o to aby mieszkańców wsi traktować gorzej, należy również 

dbać o tych mieszkańców bo oni tez maja swoje potrzeby. Każdy wniosek z zebrania 

wiejskiego jest przekazywany do realizacji, postaramy się  

w sposób szczególny zadbać o wnioski z zebrań sołeckich. 

 

Odpowiedź dla radnej K. Pacewicz-Pyrek 

Oświetlenie na ulicy Bujaka – wniosek w sprawie  zamontowania dodatkowej lampy 

oświetleniowej zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji której radna Pacewicz 

przewodniczy. Burmistrz poprosił aby zebrać wszystkie wnioski o dobudowę oświetleń 

ulicznych i wspólnie ustalić gdzie te oświetlenia winny zostać dobudowane. 

 



Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel-uzupełnił wypowiedź burmistrza dla radnego 

Smołucha w temacie noclegowni. Noclegownia dysponuje 16 miejscami, średnie obłożenie w 

ostatnich tygodniach to 12 miejsc, więc jest rezerwa do przyjęcia potrzebujących klientów. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o przekazanie wyników kontroli 

przeprowadzonej w Spółce MZGM, na co pan burmistrz odpowiedział, że wyniki  

i wnioski pokontrolne zostaną radnym przekazane. 

 

Radny Jarosław Sorys- nawiązał do odpowiedzi pana burmistrza dot. odwodnienia ulicy 

Bocznej w Jadownikach. Odwodnienie tej ulicy jest bardzo ważnym priorytetem. Problem na 

tej ulicy istnieje od 12 lat, a od 3 lat słyszymy że postępowanie może być tylko na mocy spec 

ustawy. Jego pytanie dot. czy są szanse na wszczęcie takiego postępowania w roku bieżącym, 

aby to zadanie jak najszybciej wykonać bo to co tam się dzieje po opadach deszczu jest 

koszmarem. Wniosek w tej sprawie podjęła już komisja komunalna. 

 

Burmistrz odpowiedział- w kolejnych latach na pewno będzie dużo więcej wniosków o 

odwodnienia bo lata są mokre. Mimo iż powódź się zakończyła grunt jest bardzo mokry, 

uaktywniają się czynne osuwiska, drogi pękają, poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki. 

W miejscach gdzie woda nie występowała i nie zalewała mieszkańców to w tej chwili nagle te 

zjawiska się pokazują i od tych tematów nie uciekniemy. 

Byli mieszkańcy ul. Sportowej z interwencja ,ale jest tam problem gdzie te wody odprowadzić. 

Tematem odwodnienia ulicy Bocznej szczegółowo się zajmiemy .Spec ustawa realizujemy te 

zadania, których się nie da inaczej zrealizować, bo to jest  zadanie dość kosztowne. Ustawa 

jest pomocna ale ona powoduje, że koszty realizacji takiej inwestycji są znacznie droższe. 

Najlepiej jak jest zgoda mieszkańców.  

 

Radny Krzysztof Bogusz zapytał w temacie zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły w 

Wokowicach przez rodziców, powodem jest wyburzony most i dziecko ma 8 km do szkoły. 

 

Burmistrz odpowiedział- przeprowadzona została już rozmowa z panem naczelnikiem 

Cierniakiem, poprosił  aby temat ten został jak najszybciej rozwiązany. 

Następnie burmistrz w skrócie opowiedział w jaki sposób jest realizowana budowa 

autostrady, w jaki sposób mogą być zawierane porozumienia np. korzystania z dróg. W chwili 

obecnej firmy nie ma na placu budowy w związku z tym realizacja tych zawartych porozumień 

może być trudna do wyegzekwowania. Działania takie podejmiemy i podejmujemy, było one 

w miarę skuteczne, gdy były zgłaszane problemy to staraliśmy się je rozwiązywać. 

 



Ad.19 Wolne wnioski i zapytania 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił treść pisma Pani Marii Zachara  

z Mokrzysk dot. możliwości podłączenia budynku  do sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza 

w Brzesku, oraz odpowiedź Burmistrza Brzeska na pismo. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przedstawiła wniosek o przekazanie części składki na 

działalność Lokalnej Grupy Działania. 

Pani Maria Bartys mieszkanka Brzeska poruszyła w swojej wypowiedzi temat związany z 

samowolą budowlaną tj. nielegalnie wybudowanej kanalizacji burzowej na działce gminnej  

i stron postępowania, oraz budowy chodnika na ul. Jasnej w Brzesku.  . 

 

Do zapytania Pani Marii Bartys ustosunkowali się Naczelnik Bogdan Dobranowski 

 i Burmistrz Grzegorz Wawryka, którzy przypomnieli historię toczącego się postępowania  

w sprawie jw.  

 

Ad. 20 Zamknięcie obrad sesji . 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął 

obrady VI sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz.9.00- 15.20 

 

 

 
Protokołowała                                                                
     
Joanna Szczepka                                                                       

 


