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P R O T O K Ó Ł  Nr  XV/ 2011 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

    05 października  2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan 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. Kucia Maria,  

11. Kwaśniak Adam, 

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. 

 

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

załączonych list obecności, oraz : 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,  

5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 
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Ad. 1. 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XV Sesji Rady 

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

poinformował, że jest propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach, który to projekt radni 

otrzymali przed sesją. 

Projekt uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach 

objaśniła Skarbnik Gminy Celina Łanocha. 

 

Ponadto projekt uchwały objaśnił radny Leszek Klimek – powiedział, środki powyższe zostały 

przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP,  na zakup zestawu przeszkód. 

 

Przewodniczący poddał pierwszą zmianę pod głosowanie, aby w punkt 13 dodać ppkt.9 -

podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach .  

Zmiana została przyjęta – 18 za przyjęty  jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych. 

Porządek obrad sesji wraz ze zmianami został przez radnych jak niżej: 

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dyrektorowi Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Brzesku. 

4. Przyjęcie protokołu z sesji odbytych w dniach 2 i 4 września  2011 r. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Zapytania radnych. 

7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

8. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. 
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9. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  za okres od  dnia 

2.09.2011. 

10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od   dnia 2.09.2011. 

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

2.09.2011. 

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011r.  

 

13. Podjęcie uchwał w sprawach:   

 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 

2) zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia            

26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko na lata 2011 - 2022;  

3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła       

w Brzesku; 

4)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

5) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;  

6) pozbawienia statusu pomnika przyrody; 

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, 

z dnia 27.01.2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Brzesko; 

8) określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.; 

9) w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach. 

 

14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

17. Wolne wnioski i zapytania.  

18. Zamknięcie obrad sesji.  

  

Ad.3. Wręczenie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dyrektorowi 

Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku. 
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Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Robert Biernat poinformował radnych, że      

w dniu 16 czerwca 2011 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się posiedzenie 

zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej 

Polityki Bezpieczeństwa. Z terenu powiatu brzeskiego do certyfikacji przystąpiły 3 szkoły: 

        -  Szkoła Podstawowa w Iwkowej – pierwsza certyfikacja, 

        -  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzesku – ponowna certyfikacja, 

         - Publiczne Gimnazjum w Iwkowej – ponowna certyfikacja. 

Certyfikacja prowadzona była na podstawie wcześniejszej lustracji – sprawdzenia, jakie                

w miesiącu maju br. przeprowadzili policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, 

bezpośrednio w zainteresowanych placówkach, przy udziale policjanta Zespołu ds. Profilaktyki 

Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Brzesku. Wszystkie szkoły, które przystąpiły do 

certyfikacji, uzyskały wymagane ilości punktów dla otrzymania certyfikatu, przy czym 

indywidualne ilości punktów w przypadku poszczególnych placówek powiatu brzeskiego 

przedstawiają się następująco: 

 SP Iwkowa – 56 punktów (na 60 możliwych); 

 PG nr 1 w Brzesku – 35 punktów (na 35 możliwych); 

 PG w Iwkowej – 30 punktów (na 35 możliwych). 

Uzyskane ilości punktów plasują bardzo wysoko w rankingu placówki oświatowe z naszego 

powiatu. Jest to zwieńczenie wielomiesięcznych starań szkół i ich partnerów o poprawę stanu 

bezpieczeństwa w szkołach. Poszczególne szkoły uzyskały prawo do posługiwania się 

certyfikatem przez najbliższe lata: w przypadku 1. certyfikacji - 2 lata, w przypadku ponownej 

certyfikacji – 5 lat. Również PSP w Jadownikach przystąpiła do takiego programu. 

Następnie Pan Komendant wręczył  Dyrektorowi PG Nr 1 w Brzesku Panu Bogusławowi 

Biernatowi powyższy  Certyfikat. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka złożył podziękowania na ręce Pana Komendanta Biernata 

oraz  Dyrektora PG nr 1 w Brzesku za dobrą współpracę,  tak z władzami szkoły jak i rodzicami. 

 

Dyrektor Bogusław Biernat złożył na ręce Pana Burmistrza  i Pana Komendanta 

podziękowania za wspieranie w realizacji programu jak i niezbędne  środki finansowe 

przeznaczone z budżetu gminy na ten cel. 

 

Ad.4.   Przyjęcie protokołu z sesji odbytych w dniach 2 i 4 września  2011 r. 

Protokół z sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 2 września  2011r.  był  wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego poprawek w związku        
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z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie – 

głosowano:  19 za – jednogłośnie  - Protokół został przyjęty.  

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 4 września  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  18 za ,      

0 przeciw, 1 wstrzymujący. Protokół został przyjęty.  

 

Ad.5. Interpelacje radnych. 

 

Pisemne interpelacje złożyli: 

Radny Jarosław Sorys : 

1) Zainterpelował  o wykonanie projektu bezkolizyjnego przejścia „ciągu pieszego” (lub 

samego przejścia jeżeli projekt nie jest wymagany) dla pieszych ok. 80 mb. w rejonie 

niebezpiecznego zakrętu na ul. Podgórskiej. Jak jest to ważna i potrzebna inwestycja 

świadczy fakt podnoszenia tego problemu na kolejnych zebraniach wiejskich. Wniosek    

w tej sprawie zaakceptowała i przedstawiła również do realizacji komisja PPPP. 

2) Zainterpelował o wykonanie naprawy pokrycia dachowego na budynku OSP Jadowniki. 

Sprawa o tyle jest pilna, że z pisma skierowanego przez komendanta wynika, że 

występują przecieki do środka budynku. Budynek ma ok. 250m2 powierzchni, a więc nie 

jest to zadanie zbyt kosztowne. Proszę o interwencje jeszcze w tym roku. 

3) W związku z dużym natężeniem ruchu na ul. Staropolskiej w okolicach szkoły 

Podstawowej nr.2 i Gimnazjum w trosce o bezpieczeństwo dzieci-uczniów tych szkół po 

konsultacji z p. Dyrektor SP nr.2 zwracam się z prośbą o zatrudnienie osoby                       

w charakterze Pana/Pani STOP na przejściu dla pieszych na wspomnianej wyżej ulicy. 

 

Radny Franciszek Brzyk – 

w nawiązaniu do interpelacji z dnia 2.09.2011 r. zwracam się po raz kolejny  z wnioskiem              

o ujęcie remontu fragmentu chodnika przy ul. G. Okocimskich w wydatkach budżetowych roku 

bieżącego oraz wykonanie projektu chodnika przy ul. Zamkowej w roku 2012. W przedmiotowej 

sprawie wizję lokalną odbyła  Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska      

i Rolnictwa w dniu  21 września b.r., która sformułowała wniosek o wykonanie projektu 

chodnika przy ul. G. Okocimskich. Z odpowiedzi na interpelację,  z dnia 22.09. 2011 wynika, że 

sprawa remontu chodnika przy ul. G. Okocimskich zostanie przedstawiona zarządcy drogi. 

Zarządowi Dróg Powiatowych w Brzesku. Z przeprowadzonej przez zemnie rozmowy ze Starostą 

Brzeskim wynika, że skoro chodnik jest już istniejący nie wymaga wykonania projektu, a jedynie 

wniosku Gminy o ujęciu zadania i partycypacji w kosztach zgodnie z porozumieniem zawartym 

przez Starostwo z Gminami.  
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Starostwo Powiatowe posiada na ten cel środki jeszcze w budżecie bieżącym a zatem nie było by 

problemu z tym remontem. W przypadku projektu chodnika na ul. Zamkowej wniosek od 

mieszkańców i Rady Sołeckiej jest już składany od kilku lat. Ze względu na wzmożony ruch 

pojazdów oraz gęstą zabudowę oraz związane z tym bezpieczeństwo pieszych a zwłaszcza dzieci 

wniosek ten uważam za priorytetowy, tak jak to przedstawiałem Panu Burmistrzowi podczas 

wspomnianego objazdu w dniu 21 września. 

 

Radna Maria Kądziołka  
 

1. Pierwsza interpelacja dotyczy stref aktywności gospodarczej: 
 
              W najbliższym czasie /na przestrzeni 3- 4 lat/ zostanie wykonany zjazd  z autostrady 

zachodnią częścią Brzeska. Jak ważne jest to dla rozwoju Brzeska i Gminy Brzesko nikomu 

nie muszę udowadniać. W związku z tym, wnoszę do Burmistrza Brzeska oraz Rady 

Miejskiej wniosek o podjęcie pilnych działań w celu zabezpieczenia terenów i utworzenia 

nowych Stref Aktywności Gospodarczej. Jest to element na który powinniśmy położyć            

w obecnym okresie szczególny nacisk, tak, aby po uruchomieniu zjazdu z autostrady 

zachodnią częścią Brzeska, Gmina była przygotowana i miała spójną i jasną ofertę dla 

przyszłych inwestorów, tym bardziej, że na uruchomienie Stref Aktywności Gospodarczej 

można pozyskać środki z programów UE.  

 
2. Kolejna interpelacja dotyczy zapewnienia miejsca dla działalności Świetlicy 

Środowiskowej: 
 
Interpelacje i wnioski w tej sprawie składałam niezliczoną ilość razy. Na terenie Osiedli 

naszego miasta mamy do czynienia z taką sytuacją, iż nie ma pomieszczeń na urządzenie 

chociażby namiastki świetlicy, która służyłaby dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym. 

Zazdrościmy /w dobrym znaczeniu tego słowa/ naszym koleżankom i kolegom Sołtysom, 

którzy na swoich Sołectwach mają Domy Ludowe, czy inne obiekty, w których mogą 

prowadzić statutową działalność. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana 

Burmistrza oraz do Szanownej Rady o umożliwienie utworzenia i działalności Świetlicy 

Środowiskowej na paterze budynku przy ul. Puszkina, natomiast piętro zgodnie                        

z wcześniejszymi wnioskami przeznaczyć na utworzenie muzeum. Budynek ten w obecnej 

chwili jest nie użytkowany, a to najgorsze rozwiązanie, gdyż obiekt pozostawiony samemu 

sobie, bardzo szybko niszczeje. Bardzo proszę o szybkie rozpatrzenie przedstawionej kwestii.    

 

3. Trzecia interpelacja dotyczy zamontowania dwóch lamp na ul. Kościuszki tzw. 
„Karasiówka”: 

 
Od kilku lat prowadzone są działania w celu uregulowania stanu prawnego oraz 

wykonania drogi przy ul. Kościuszki, tzw. „Karasiówki”. Jest to boczna odnoga /ulica/ od 

ul. Kościuszki, gdzie strach jest przejść o zmroku, czy wieczorem. Dlatego zwracam się w 
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imieniu mieszkańców tej ulicy, jak i własnym do Pana Burmistrza o zamontowanie tutaj 

dwóch lamp oświetleniowych.  

 

Ad.6. Zapytania radnych. 

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek  zawnioskowała : 

o Zwróciła się do Komendanta Powiatowego Policji o częstsze kontrole na ulicy 

Starowiejskiej, gdzie bardzo często przekraczana jest prędkość i tonaż   przez 

kierowców na tym odcinku ulicy; 

o Na ulicy Starowiejskiej koło  hurtowni BOMAS rośnie jesion, który tak 

uformował sobie koronę, że stwarza zagrożenie dla linii telefonicznej, radna 

wnosi o jego przycięcie; 

o Już w niedługim czasie radni będą analizować propozycje nowego budżetu na rok 

przyszły, radna zawnioskowała o zabezpieczenie w budżecie roku przyszłego 

środki finansowe na remont dachu na budynku MOK, remont kuchni przy PSP nr 

3 w Brzesku, utworzenie w Brzesku skate parku i urządzenie drogi dojazdowej do 

gruntów na medal  w Jadownikach. 

 

Radny Krzysztof Bogusz – podziękował za wykonane prace remontowe na ul. Za Torem        

w Sterkowcu. Poprosił o przedstawienie informacji dotyczących aktualnej sytuacji obiektu szkoły 

podstawowej w Wokowicach: 

o Czy to prawda, że obiekt zostanie przeznaczony  na hotel i biura,  

o jakie są szacowane koszty przychodu z tytułu wynajmu,  

o czy środki z wynajmu zostaną w całości przeznaczone na inwestycje                         

w miejscowości Wokowice. 

Ponadto radny  poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie dowozu dzieci                    

z Wokowic do szkoły w Szczepanowie. Ile kursów wykonuje bus i ile dzieci jedzie każdym 

kursem?. 

Jak  wyglądała kwestia dowozu za wrzesień w okresie, gdy obowiązywały inne obwody szkolne. 

Radny Jarosław Sorys zapytał: czy miejscowości pominięte przy dobudowie oświetlenia 

ulicznego w 2011r, a ubiegające się od lat o oświetlenie ulic przy których niejednokrotnie od 

pokoleń mieszkają ludzie, a rady sołeckie przeznaczają pieniądze choć skromne na 

dofinansowanie tych zadań mogą liczyć na pierwszeństwo w roku 2012? ul. Prokopa, ul. 

Dylągówka, ul. Grodzka, ul. Szczęśliwa  

 

Radna Halina Mrówka zawnioskowała o ustawienie znaku zatrzymywania się Tirów na ul. 

Przy Rondzie w Brzesku. Parkujące tiry zastawiają  wyjazd  firmom prowadzącym działalności 

na Placu Kupieckim. Występuje również  problem związany z wyrzucaniem śmieci. 
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Radny Franciszek Brzyk  nawiązał do tematu związanego z ponoszonymi stratami przez 

sklepy i przedsiębiorców z tytułu prowadzonych na terenie miasta inwestycji. Wnioski w tej 

sprawie składał już wielokrotnie, a pan burmistrz obiecał że zostanie przygotowany długofalowy 

program tej pomocy  np. w formie uchwały, która umożliwiłaby niesienie takiej pomocy               

w zakresie np. obniżenia podatków. Taki wniosek radny składał w momencie kiedy  

rozpoczynały się prace związane z modernizacją rynku. W chwili  obecnej zwrócili się 

mieszkańcy którzy mają biznesy przy ul. Solskiego, jest  tam w chwili obecnej realizowana 

przebudowa ronda. Jest to uciążliwe i Państwo Jeleniowie którzy mają tam swój biznes są           

w stanie nawet podać na piśmie jak bardzo spadły im obroty i dochody na wskutek 

prowadzonych tam prac. Należy ten temat jak najszybciej rozwiązać bo na terenie miasta nadal  

będą przeprowadzane remonty i inwestycje, tak aby w miarę możliwości tym ludziom pomóc, 

nie tylko przez obniżenie podatków, ale  również w inny sposób. Z informacji jakie uzyskał            

z prasy wynika, że kiedyś Tarnów taką inicjatywę podjął  i w ten sposób wspomaga 

przedsiębiorców. 

 

Radny Adam Kwaśniak – zawnioskował o wykonanie przejścia dla pieszych od Placu Żwirki    

i Wigury w kierunku u RCKB tak na wprost wejścia do ogrodu jordanowskiego.  

Czy planowane jest w roku przyszłym wykonanie przystanku dla MPK na skrzyżowaniu 

Głowackiego i Bernackiego. 

 

Radna Maria Kucia złożyła na ręce Pana Naczelnika Bogdana Dobrakowskiego 

podziękowanie, który szybko zareagował na jej  prośbę  i zostały w krótkim czasie namalowane 

pasy przed przedszkolem nr 7 w Brzesku. Jest tam bardzo niebezpiecznie ponieważ młodzież 

dojeżdżająca do technikum  uprawia tam wyścigi samochodowe  i nie tak dawno doszłoby tam 

do tragedii. Ponadto radna podziękował za spowodowanie by po dwóch tygodniach od awarii 

zostało włączone oświetlenie uliczne na odcinku ulic od stadionu OKS do ul. Mickiewicza. 

 

Radna  Ewa Chmielarz złożyła podziękowania w imieniu całej swojej rodziny Panu 

Burmistrzowi, Kierownikowi Bigajowi, Sołtysowi wsi Panu Kośmidrowi oraz Pani Jolancie 

Pacura administratorowi  GOSiR i Pani Iwonie Tomasik pracującej w bibliotece, za 

zorganizowanie  imprezy w Mokrzyskach w związku nadaniem imienia I Batalionowi Czołgów    

w Żurawicy im. Płk. Józefa Koczwary, jej przodka. 

 

Radny Stanisław Góra zawnioskował o ustawienie znaków informacyjnych o przejściu dla 

pieszych koło CANPACK  na ul. Starowiejskiej. Kierowcy  jeżdżą bardzo szybko i tłumacza się 

tym że nie ma takich znaków. 
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Radny Leszek Klimek zawnioskował do obecnego na sali Komendanta Powiatowego Policji    

w Brzesku o częstsze kontrole Policji na ul. Ks. Mazurkiewicza  w Jasieniu, szczególnie w piątek 

i poniedziałek kiedy są korki na  drodze Nr 4, kierowcy  omijają korki i jadą  tą ulica która jest 

bardzo wąska. Jest również przekraczany  notorycznie  tonaż. Radny wnioskuje  o zwiększenie 

ilości patroli policji szczególnie  po godzinie 22-giej ponieważ zdarzają się burdy pijackie.  

 

Radny Bogusław Babicz zwrócił uwagę na podjęte przez komisje wnioski w sprawie 

utworzenia strefy  płatnego parkowania  na ul. Kościuszki  i Placu Kazimierza Wielkiego. Radny 

zapytał czy w tym temacie zostały już podjęte jakie czynności prawne bo jest to sprawa bardzo 

pilna.  

Radny zawnioskował ponadto o zabezpieczenie  w budżecie roku 2012 środków finansowych na 

wykonanie  chodnika przy ul. Konstytucji 3 maja. Na tym osiedlu  nie ma ani jednego chodnika. 

 

Przewodniczący  Krzysztof Ojczyk  zapytał, na ostatniej sesji padły stwierdzenia dot. 

nagrywania posiedzenia rady pedagogicznej w PSP w Sterkowcu. Pan Naczelnik obiecał, że 

ustali ten fakt i przedstawi  właściwe ustalenia co stwierdził. Sam fakt nagrywania wypowiedzi 

nauczycieli bez ich wiedzy jest całkowicie naganny.  

Na komisji Gospodarki Finansowej zadał pytanie związane z dowozem dzieci do Wokowic jakie 

są koszty jednostkowe przewozu uczniów do szkół w zależności od środka transportu, czy jest to 

bus czy autobus, oraz położenia szkoły w jakiej znajduje się odległości od szkoły, prosi pana 

naczelnika o przygotowanie odpowiedzi. Jest to pytanie zasadne ponieważ wg. pana naczelnika 

koszt transportu dzieci z Wokowic do Sterkowca miesięcznie daje kwotę 4 tysięcy złotych. Przy 

takich cenach   każdy kto prowadzi jednoosobową działalność w Brzesku pn.  przewóz osób, 

będzie bardzo dobrze zarabiał gdyby to przejął. Ceny na rynku są zupełnie inne, pytanie na 

podstawie jakich wyliczeń pan naczelnik  podał takie koszty?. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, w tym tygodniu zostało zorganizowane 

spotkanie w sprawie dowozu dzieci z Wokowic do Sterkowca i jest wypracowane stanowisko. 

Jutro mamy zaplanowane ponowne spotkanie z rodzicami i najprawdopodobniej temat dowozu 

zostanie tak załatwiony ze będą rodzice zadowoleni a koszty będą zminimalizowane. 

 

Przewodniczący  Krzysztof Ojczyk   dodał, ze jego wniosek jest dalej idący niż zapytanie 

radnego Bogusza ponieważ generalnie należało się zastanowić  czy nie będzie tańsze rozwożenie 

dzieci przez jednego przedsiębiorcę. Jeśli zapoznany się z tą informacją, to wówczas będziemy 

wiedzieli czy dalej dyskutować czy pozostawimy tak jak jest. 

Kolejne zapytania radnego dot: 

o podanie  wyników egzaminów kompetencyjnych  w szkołach podstawowych          

i gimnazjach, 
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o w odpowiedzi  Burmistrza na ostatnią złożoną  interpelację  otrzymał odpowiedź, 

że w UM jest 6 pracowników którzy prowadzą działalność gospodarczą i jaki jest 

rodzaj tej działalności. Nie podano nazwisk osób które prowadza ta działalność. 

Z informacji jakie posiada prowadzenie  działalności gospodarczej i  tych którzy 

ją prowadza jest  jawne, wiec należy te informacje uzupełnić. Jeżeli istnieją jakieś 

przeszkody prawne to poprosił o ich podanie. 

o Kolejne pytanie dotyczy Studium zagospodarowania przestrzennego pomiędzy 

drogą krajową nr 4, a ul. Mickiewicza. Podjęliśmy  taką decyzję by w przyszłości 

stworzyć tam korytarz drogowy na przyszłe połączenie tej zachodniej obwodnicy. 

Prace nad tym  studium utknęły, z informacji jakie posiada od pana Naczelnika 

Dobranowskiego wynika, że były problemy z GDDKIA. Studium pozwoli nam 

zabezpieczyć w przyszłości tereny  w ten sposób, aby nie ulegały zabudowie, bo 

jak dobrze wiemy bardzo trudno jest odmówić mieszkańcom czy też 

przedsiębiorcom  zabudowywania terenów jeśli na danym terenie istnieje tak 

zwane dobre sąsiedztwo. 

o Jaki jest status  prawny planowanego  placu zabaw  na terenie starego basenu       

w okolicach brodzika. Były podjęte wnioski na posiedzeniu komisji prawa, aby 

ten teren wydzielić i użyczyć go Osiedlu Zielonka. Czy prawda jest że tak nie 

będzie i  Zarząd OKS podpisał porozumienie przekazania tego terenu innym 

osobom prywatnym bądź prawnym?. 

o Czy jest możliwość wykonania odwodnienia rowu  przy ul. bocznej od ul. Jasnej, 

gdyż w momencie kiedy jest spuszczana woda z basenu  2 posesje z tej ulicy są 

zatapiane systematycznie wskutek nie udrożnionego rowu?. Przewodniczący 

poprosił  o pilne rozwiązanie tego problemu. 

 

Radna Maria Kądziołka zapytała  jak kształtują się koszty utrzymania Centrum Kulturalno- 

Bibliotecznego, czy są opracowane zasady i zwrot kosztów utrzymania. Nie możemy zarabiać na 

wynajmie, ale powinniśmy odzyskiwać środki  włożone w utrzymanie budynku. 

 

Przewodniczący  Krzysztof Ojczyk   powiedział, jest zamieszczony w Dzienniku Polskim 

artykuł z dnia  12 września br. gdzie zostało zamieszczone sformułowanie dot.” radnych którzy 

uważają że posyłając dzieci do Sterkowca rodzice wybrali dla swoich dzieci gorszą szkołę. 

Przewodniczący zapytał skąd  są takie informacje i o których radnych chodzi?. Poprosił                   

o sprostowanie artykułu przez naczelnika Cierniaka, który wypowiadał się w tym artykule, bo 

wg. niego jest to bardzo dobra szkoła o przyjaznym, rodzinnym charakterze, a wyniki dzieci w tej 

szkole są jednymi z  najlepszych w gminie. 

Autorem  tego artykułu jest Pani Zofia Sitarz. 
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Radny Kazimierz Sproski  nawiązał do  wypowiedzi Pana Przewodniczącego - kiedy była 

dyskusja na temat szkoły w Sterkowcu to zawsze mówił, to mówiliśmy zawsze o warunkach jakie 

panują w szkole. Warunki do prowadzenia zajęć wychowawczych  zawsze są lepsze lub gorsze. 

Być może dla kogoś kto nie jest w temacie jest to mała różnica, ale ta różnica jest zasadnicza 

ponieważ uwłacza godności nauczyciela który tam uczy.  

 

Radny Adam Kwaśniak zapytał Pana Komendanta czy zostali  ujawnieni sprawcy 

wulgarnych napisów na murze kościelnym. 

W jaki sposób w tej chwili ten mur jest zabezpieczany przed wandalizmami. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Robert Biernat odniósł się do zapytań             

w sprawie ustalenia sprawców wymalowania muru kościelnego, zwracając jednocześnie uwagę 

na fakt wolnych 11  vacatów w policji, oraz przestrzegania zasad parkowania na terenie miasta. 

 

Radna Halina Mrówka  zawnioskowała do Pana Komendanta Policji o częstsze kontrole 

patroli  na ulicy Piastowskiej i Okocimskiej, gdzie młodzież dojeżdżająca do technikum 

samochodem  rozwijają  nadmierną prędkość. Ponadto radna  wnioskuje o częstsze kontrole 

policji na ul. B. Śmiałego.  

 

Ad.7.    Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Sołtys Wokowic  Marian Czarnik – zwrócił się do Pana Komendanta Policji o zwrócenie 

większej uwagi na miejscowość Wokowice. Lada chwila rusza budowa autostrady i ten ciężki 

ruch do jej budowy jak również do budowy dwóch mostów na Uszwicy będzie przez Wokowice. 

Zaczyna przez nasze drogi jeździć coraz więcej samochodów ciężarowych dlatego musimy się 

temu baczniej przyjrzeć. Najgorsza sytuacja kiedy ten ruch  jest to godziny pomiędzy 5 a 7 rano. 

Należy zwrócić baczniejszą uwagę na fakt przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu 

drogowego, jak również aby więcej patroli kontrolowało miejscowość Wokowice szczególnie              

w nocy z piątku na sobotę  i z soboty na niedzielę  gdyż przez wieś chodzą grupki  wandali którzy  

demolują miejscowość i grożą mieszkańcom. 

Sołtys poprosił Pana Burmistrza, aby w związku z budową autostrady spisać korzystne umowy  

w sprawie remontu  rozjeżdżonych przez autostradę dróg. 

Następnie sołtys złożył sprawozdanie z działalności jednostek OSP na terenie Gminy Brzesko za 

miesiąc wrzesień jak również o wynikach kontroli  w jednostkach OSP, ocena z tej kontroli 

pozytywna, bardzo wysoka. 

 

Sołtys Marek Kośmider  podziękował UM za zorganizowanie uroczystości w Morzyskach          

w związku nadaniem imienia I Batalionowi Czołgów  w Żurawicy im. Płk. Józefa Koczwary, Panu 
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Bigajowi za ponad standardowe przygotowanie tej imprezy. Dzięki państwa wsparciu ta 

uroczystość pozostanie bardzo długo w naszej pamięci.  

Ponadto Pan Sołtys poprosił o odpowiedz w następujących tematach: 

o Na jednej z ostatnich sesji  na zapytanie radnej Chmielarz w sprawie budowy 

parkingu  w  Szczepanowie, który nie był ujęty w budżecie na rok biedacy,  Pan 

Burmistrz odpowiedział, że były to głosy z komisji. Pyta więc jaki jest tryb 

podejmowania decyzji w naszej gminie, czy pojedynczy głos wyrażony na komisji  

to jest wystarczający asumpt do podejmowania takich inwestycyjnych zadań. 

o Wielokrotnie na sesjach padają głosy sołtysów na temat organizacji  życia 

społecznego. Na ostatniej sesji zaproponował zlecenie odstrzału dzikiej zwierzyny 

kołu łowieckiemu. Pan Burmistrz odpowiedział ze sprawdzimy i zobaczymy co się 

da zrobić, poprosił o podanie jaki jest efekt tych rozmów. 

o W miesiącu czerwcu br. skierowane zostało do UM pismo  odnośnie poprawy 

bezpieczeństwa w Morzyskach w związku z budową autostrady, ponieważ do 

dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi, więc pyta od kiedy w Urzędzie przestał 

obowiązywać KPA, który jasno określa termin odpowiedzi na tego rodzaju pisma. 

o Pan Burmistrz podjął decyzje o budowie  drogi w Morzyskach wbrew stanowisku 

dwóch zebrań wiejskich, wbrew stanowisku  Rady Sołeckiej, wbrew stanowisku 

sołtysa i radnych z miejscowości Mokrzyska. Czy Pan Burmistrz ma świadomość, 

ze podważa sens istnienia  takich ciał społecznych jak zebranie wiejskie  i  rada 

sołecka, czy ma Pan Burmistrz świadomość, ze działa destrukcyjnie na naszą  

moralna demokrację. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, być może rada Sołecka nie zgadza się               

z podjętymi decyzjami w sprawie budowy drogi, niemniej chciał przypomnieć Panu Sołtysowi że  

kilka lat temu Zebranie Wiejskie wsi Mokrzyska zawnioskowało i przegłosowało, aby tą drogę 

wykonać. Temat jest bardzo długi ciągnie się już 12 lat, był dyskutowany na komisjach i część 

radnych jest zdania,  że należy sprawę powoli rozwiązywać, a nie upierać się poprzez prywatne 

animozje, ponieważ mieszka tam więcej osób. Nie jest żadną tajemnicą, że Pan Sołtys jest 

personalnie skłócony z tym mieszkańcem. Uważa, że  działania Pana Burmistrza są słuszne, 

ponieważ ten temat drażliwy i kłótliwy częściowo zostanie rozwiązany. 

 

Sołtys Jarosław Sorys ustosunkował się do pracy dzielnicowych na terenie sołectw. 

Poinformował, że Rada Sołecka wsi Jadowniki podjęła uchwałę o częstsze kontrolne  ruchu 

drogowego  w ciągu dnia i nocy na terenie sołectwa. 

 

Radny Stanisław Góra zapytał czy nadal będzie kontynuowana akcja dowozu wody do wsi 

Poręba Spytkowska. Prosi o szybką odpowiedź . 
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Sołtys Stanisław Milewski odczytał pismo, podziękowanie dla Rady Miejskiej i Burmistrza 

od  mieszkańców ul. Miodowej w Buczu za wykonanie asfaltowania ulicy. 

 

Ad.8. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy – zapytań brak  

 

W tym momencie na sale obrad  przybył  Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej O. Brzesko kpt. rez. Władysław Skalski, w imieniu władz związku, wręczył 

Krzysztofowi Bigajowi kierownikowi Biura Promocji UM w Brzesku, dyplom uznania i 

podziękowania za aktywną i wybitną działalność dla środowiska żołnierzy Armii Krajowej. Pan 

Bigaj od wielu lat wspiera naszą działalność, służy nam pomocą w tych wielkich działaniach 

naszego związku jak i pomocą           w rozwiązywaniu trosk codziennego życia. Jesteśmy pewni, 

że dzięki takim ludziom, którzy dbają o nas, a pamięć o AK przekazują kolejnym pokoleniom, 

zawsze pozostaniemy w Waszych sercach - powiedział kpt. Władysław Skalski. Krzysztof Bigaj 

został też uhonorowany przyjęciem w poczet honorowych członków Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej. 

 

Ad.9.   Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  za okres od  dnia    

              2.09.2011. 

 

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 

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

wnioski z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

 Radny Adam Smołucha Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Komisja Rodziny  

 Radny Leszek Klimek  – Komisja Rewizyjna; 

 Radny Stanisław Góra - Komisja Finansowa;  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są pytania do sprawozdań?. 

Zapytań radnych brak. 

Przewodniczący zapytał Pana Burmistrza w nawiązaniu do sprawozdania z posiedzenia Komisji 

Gospodarki Komunalnej, jaki jest obecnie stan prawny i czy została wydana decyzja 

środowiskowa i koncesja na wydobywanie złóż  piaskowni  przy ul. Szczepanowskiej, oraz czy 

właściciel kopalni piasku określił się na piśmie co do przebiegu trasy wywozu  piasku z kopalni 

do budowy autostrady?. 
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Ad.10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od   dnia 

2.09.2011.stanowi załącznik do protokołu. 

Sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na sesję. 

 

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider poprosił o podanie wyników przetargu na sprzedaż 

nieruchomości w Morzyskach. 

 

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

              dnia 2.09.2011. 

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

Zapytań radnych brak. 

 

Ad.12       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze  

                 2011r.  

 

Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha omówiła sprawozdanie jw.- stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  odczytał uchwałę RIO w  Krakowie Nr 

S.O.VIII/422/16/11 z dnia 28 września 2011 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza 

Brzeska  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. - stanowi 

załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego sprawozdania – pytań 

brak. 

 

W związku z brakiem pytań  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 

głosowanie wniosek o  przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za I półrocze 2011 r. – Rada Miejska w Brzesku przyjęła powyższą 

informację   17 za – jednogłośnie.   

 

30 minut przerwy w obradach 

Obrady wznowione po przerwie 

 

Ad.13. Podjęcie uchwał w sprawach:  

  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 

 

Zapytań radnych do projektu uchwały brak.  
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez merytoryczne komisje Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  15 za, 

jednogłośnie jak niżej  /15 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej           

w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 - 2022;  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt powyższej 

uchwały został omówiony na komisjach.  

 

Do projektu uchwały Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę, w zał. Nr 1. wskutek błędu                    

w dokonywanych wyliczeniach. 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła wyjaśnienia do zgłoszonej przez Pana Burmistrza 

autopoprawki w  zał. nr 1, w pozycji nr 7  kwotę 8 tysięcy złotych należy zastąpić kwotą 17 tysięcy 

złotych. 

 

W związku z brakiem pytań  Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod 

głosowanie wniosek o przegłosowanie autopoprawki do projektu uchwały                

w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia               

26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na 

lata 2011 - 2022; w  zał. nr 1, w pozycji nr 7  kwotę 8 tysięcy złotych należy zastąpić 

kwotą 17 tysięcy złotych.  

Głosowano jednogłośnie 18 za. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały z autopoprawką, a następnie poddał go pod głosowanie – został 

przyjęty  18 za, jednogłośnie jak niżej  /18 radnych obecnych na sali/: 

 

 



 - 16 - 

Uchwała Nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011 - 2022;  

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła        

w Brzesku; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt powyższej 

uchwały został omówiony na komisjach.  

Pytań radnych brak. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały , a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  18 za, 

jednogłośnie jak niżej  /18 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XV/96/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw.NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku;        

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego; 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt powyższej 

uchwały został omówiony na komisjach.  

Pytań radnych brak. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały , a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  18 za, 

jednogłośnie jak niżej  /18 radnych obecnych na sali/: 
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Uchwała Nr XV/97/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 

/uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

 

5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego;  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt powyższej 

uchwały został omówiony na komisjach.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały poprzez 

dopisanie w tytule uchwały „udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego; „ gdyż zabrakło wyrazu „na rzecz”, jest to błąd pisarski. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały z autopoprawką , a następnie poddał go pod głosowanie – został 

przyjęty  18 za, jednogłośnie  /18 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;  

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 

 

6) Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody; 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt powyższej 

uchwały został omówiony na komisjach.  

Pytań radnych brak. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  19 za, 

jednogłośnie jak niżej  /19 radnych obecnych na sali/: 

 

Uchwała Nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody; 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/ 
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7) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej      

w Brzesku, z dnia 27.01.2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Brzesko; 

 

Naczelnik Józef Cierniak omówił projekt uchwały jw. 

W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały dyskutowali radni Franciszek Brzyk, 

Bogusław Babicz. Radni  pytali w kwestii braku pisemnego uzasadnienia do uchwały, 

wątpliwości prawnych jej podjęcia. 

 

Radny Franciszek Brzyk powiedział, mam taką wątpliwość dlatego, że w dotychczasowej 

praktyce zdarzało się tak  ze jeżeli pojawiły się zmiany to dopisywaliśmy do niektórych obwodów 

pewne ulice w Brzesku. Były to nowo powstałe ulice które  powstały w trakcie funkcjonowania 

szkół. Zmienialiśmy te obwody ale uczniowie z tych szkół uczęszczali do szkól które tak jakby 

zajmowały się obok tych  ulic, np. z ul. Głowackiego powstała nowa ulica to uczniowie poszli  do 

tej szkoły,  a szkoła miała potem problem z wykazem  dzieci uczęszczających z obwodu i tych 

obok. Patrząc na sytuację jaka w tej chwili powstała, można powiedzieć, że likwidując szkołę 

filialną w Wokowicach a nie zmieniając tego obwodu, zapewniono możliwość kontynuacji  nauki 

w szkole w Szczepanowie, ale rodzice nie skorzystali wszyscy z tej możliwości  i posłali dzieci do 

szkoły, która znajduje się w obwodzie czyli do Sterkowca .W tym momencie zmieniając teraz 

dopiero obwód  w trakcie trwania nowego roku szkolnego  to  cos jest nie tak. Jeżeli pojawiła się 

uchwała o likwidacji to w ślad za nią do końca sierpnia br. powinna się pojawić również ta 

uchwała. Tego brakuje w uzasadnieniu. Odpowiedzi czy ta  uchwała jest uzupełnieniem tej 

pierwszej uchwały, jeżeli tak to może być podjęta w każdym okresie czasu i nie rodziłaby 

żadnych skutków. Jest to ważne dlatego, że rodzice opierając się na tej starej uchwale chcą                 

z panem Burmistrzem i Rada Miejska załatwić sprawę dowozu dzieci do szkoły. W tym 

momencie rodzi się ta  niepewność czy jest to odpowiednie postępowanie. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  powiedział,  temat dowozu dzieci  z Wokowic do Szkoły        

w Sterkowcu  został już częściowo przeanalizowany. Wypracowano pewne  ustalenia, dzieci  

z Wokowic  będą miały zapewniony dowóz do szkoły zgodnie z oczekiwaniem rodziców. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poinformował,  że były rozważane różne  kwestie 

dowozu dzieci z Wokowic do szkoły w Sterkowcu. Wstępnie ustalono, że dzieci mogłyby   być 

przewożone pod opieką  gimbusem, który  wozi młodzież do Gimnazjum w Jadownikach przez 

Sterkowiec. Jeżeli tą propozycję zaakceptują rodzice na jutrzejszym spotkaniu , po zmianie  

podziału godzin tak w Sterkowcu jak i w Gimnazjum, to  ten temat   szczęśliwie się rozwiąże           
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i będzie to rozwiązanie lepsze niż np. transport kursowym autobusem. Będzie to dużo lepsze dla 

rodziców, którzy będą pewni ze dzieci  mają zapewniona dodatkową opiekę. W sprawie 

propozycji Pana Burmistrza nie ma jeszcze ostatecznej zgody rodziców . 

 

Radny Franciszek Brzyk powiedział,  panie przewodniczący ja rozumiem wszystko, ale 

dobrze by się stało,  gdyby temat został tak załatwiony jak wnioskowaliśmy na posiedzeniu 

komisji oświaty, aby pomóc rodzicom zlikwidowanej szkoły. Uważa jednak ze jeśli taka uchwała 

jest podejmowana to w jej uzasadnieniu winna się znaleźć opinia radcy prawnego ze ta uchwała 

jest zgodna z prawem i tok jej podejmowania jest taki jak mówi prawo. Radni winni  wiedzieć z 

tego uzasadnienia, że rzeczywiście jest to tylko krok  dalej w ślad za poprzednio podjętą uchwałą. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, ze nie ma chyba takiego obowiązku, uchwała 

sama w sobie wyjaśnia pewne sprawy, uzasadnienie jest treścią uchwały. Pan naczelnik objaśnił 

projekt uchwały, na ostatniej sesji były wątpliwości  i zostały wyjaśnione. Zaproponowane 

rozwiązanie jest  sensowne i nie będzie generowało dużych kosztów. Na jutro jesteśmy umówieni 

z rodzicami i mamy nadzieję ze ten temat zostanie zamknięty. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poinformował, że projekt powyższej uchwały był szeroko 

omawiany na posiedzeniu komisji oświaty i zostało podane uzasadnienie ustne. Radny Brzyk 

jest członkiem tej komisji, a uzasadnienie ustne jest wiążące. Opinia prawna do uchwały nie jest 

uzasadnieniem, osobiście się z nią zapoznał. Do chwili obecnej żadnej opinii prawnej jako 

uzasadnienia nie podłączaliśmy. 

 

W związku z brakiem  pytań Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk odczytał treść projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – 

został przyjęty  20 za,  jeden wstrzymujący  jak niżej : 

Uchwała Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

zmiany Uchwały Nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 27.01.2010r.      

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko; 

 

  

8) projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt powyższej 

uchwały został omówiony na komisjach.  

Pytań radnych brak. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  21 za, 

jednogłośnie jak niżej : 

Uchwała Nr XV/101/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka zo.o. 

/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/. 

 

 9) projekt uchwały w sprawie  dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej                        

w Wokowicach. 

Pytań radnych brak. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk odczytał treść 

projektu uchwały , a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty  21 za, 

jednogłośnie jak niżej : 

Uchwała Nr XV/102/2011 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 5 października 2011 r. 

w sprawie  dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wokowicach. 

/uchwała stanowi załącznik/ 

 

Ad.14.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

Ad.15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych                 

Gminy. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka : 

o odp. na interpelacja radnego F.Brzyka Remont chodnika w Okocimiu 

na ul.G.Okocimskich.  

Została dokonana wizja lokalna dróg i chodników na ternie gminy Brzesko i stwierdziliśmy że 

chodnik jest bardzo mocno zniszczony. 

Ta część chodnika na pewno wymaga remontu i remont zostanie wykonany. Jeśli powiat 

zapewni, że przeznaczy na ten cel środki to zostanie on wyremontowany, a jeśli nie w tym roku 

to będziemy się zastanawiać nad wprowadzeniem tego zadania do projektu na rok przyszły. 

Chodnik przy ul. Zamkowej jest przy drodze gminnej i tutaj należałoby w pierwszej 

kolejności wykonać dokumentację, wiec może być to zadanie wprowadzone do projektu budżetu 

dopiero na rok przyszły. 
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o Odpowiedź na interpelacje radnego Jarosława Sorysa  dot. wykonania 

remontu odcinka drogi, sam remont na pewno nie jest wysoki, ale jest 

kwestia czy  uda nam się znaleźć środki finansowe na wykonanie dokumentacji 

technicznej. Otrzymaliśmy ostatnio z Województwa Małopolskiego środki 

finansowe np. na kompleksowy remont budynku Domu Ludowego                          

w Jadownikach, bo taki wniosek złożyliśmy i został on dofinansowany, teraz           

z puli rezerwowej mamy szanse również na dofinansowanie. 

o Temat dot. zmiany pokrycia dachu na remizie OSP w Jadownikach  był w roku 

ubiegłym analizowany, były również zabezpieczone środki finansowe na ten cel 

przez gminę i województwo. Były niestety problemy z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę, ponieważ sąsiad się odwoływał od tego pozwolenia  i nie udało się tego 

zadania zrealizować. Temat jest nam znany i zobaczymy co będzie możliwe do 

wykonania.    

o Ul. Staropolska, przejście dla pieszych i zatrudnienie osoby do przeprowadzania 

dzieci. Temat należy rozważyć pod względem finansowym i z panem 

naczelnikiem na ten temat będziemy rozmawiać jakie sa możliwości. Na pewno   

będziemy  zwracać uwagę na poprawę bezpieczeństwa dlatego należy 

kontynuować budowę chodników. Na ulicy Staropolskiej jest bardzo duże 

natężenie ruchu, dlatego jest przygotowywane wystąpienie do Pana Starosty          

w tej sprawie.         

o Dot. oświetlenia w gminie, zostało przygotowane przez pracowników UM 

zestawienie gdzie  zostało wybudowane oświetlenie. Takie zestawienie jest 

gotowe jeśli radni chcą to go udostępni. Takie zestawienie pokaże nam, gdzie jest  

potrzebne oświetlenie do wykonania, bo wniosków jest bardzo dużo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

o Odpowiedź na interpelacje radnej Marii Kądziołka:  

o Dot. strefy aktywności przemysłowej – mamy własne grunty na terenie sołectwa 

Mokrzyska-Bucze i rozważamy  to pod tym kątem, ponieważ są środki                    

w funduszach unijnych na wykonanie dokumentacji. Aby taka analizę 

przeprowadzić potrzebne są badania geologiczne i analizujemy temat tych 

naszych gruntów. Są prowadzone rozmowy  na temat gruntów należących do 

browaru , są pewne szanse na to. O tym temacie nie zapominamy i działania są    

w tym kierunku prowadzone.  

o Pomieszczenia dla świetlicy środowiskowej- w chwili obecnej analizujemy koszty 

utrzymania obiektów gminnych. Przychodzą trudne czasy i musimy  

zmaksymalizować wykorzystanie naszych obiektów. W związku z tym będziemy 

musieli odłożyć niektóre działania np. z uruchomieniem muzeum w Brzesku          
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i powoływanie kolejnej jednostki na którą nie będzie nas stać, aby ją utrzymać. 

Jeśli chodzi o świetlicę, to można wykorzystać RCKB i tam te spotkania mogłyby 

się odbywać, nie byłoby  dodatkowych kosztów, dlatego jest tutaj potrzebne 

spotkanie z panią dyrektor RCKB i MOK.  Jest również propozycja powiatu dot. 

przeniesienia do  starego budynku naszej biblioteki bibliotekę pedagogiczną.       

W tym momencie pojawia się szansa że gmina będzie miała od województwa 

czynsz za wynajem pomieszczeń pod bibliotekę. Jeśli chcemy racjonalizować 

koszty to jest to rozwiązanie nad którym partałoby się pochylić. 

o Dot. zamontowania lamp oświetleniowych - jeśli będą to tylko same lampy to 

postaramy się to zadanie zrealizować. 

o Odpowiedź na zapytanie radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek w sprawie 

ul. Starowiejskiej. 

Uwagi w stosunku do tej ulicy zostały już przedstawione do powiatu gdyż jest to 

droga powiatowa, natomiast my jako gmina będziemy to monitorować. Również 

Pan Góra wnosił o oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Starowiejskiej- ten 

wniosek  przekazany zostanie do Zarządu dróg Powiatowych, bo takie znaki  

powiat winien ustawić. Odnośnie przycięcia drzewa zostaną podjęte odpowiednie 

działania. Temat potrzeby remontu dachu na MOK jest nam znany, była rozmowa 

z Panią Dyrektor, z projektantem tak więc jesteśmy na bieżąco w kontakcie. 

Będziemy się starali pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. 

o Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Bogusza – w sprawie 

dowozu dzieci do szkoły, wybraliśmy rozwiązanie optymalne,  które powstało         

w tym tygodniu. Nie było analizowane na posiedzeniu komisji  dyskutowane, ale 

jest to rozwiązanie które winno usatysfakcjonować rodziców. 

     Odnośnie utrzymania szkoły w Wojkowicach - wpłynęło pismo  w dniu 

wczorajszym od Firmy która buduje autostradę  w sprawie wynajęcia 

pomieszczeń szkoły i terenu wokół. Razem z przedstawicielami firmy był również 

pan sołtys, więc ten kierunek będzie obrany, chcielibyśmy aby te budynki były 

odpowiednio utrzymane. Jeśli jest możliwość pozyskania dodatkowych 

dochodów to też byłoby to z korzyścią dla gminy. 

o Odpowiedź na zapytanie radnej Haliny Mrówka w sprawie 

zatrzymywania się przy rondzie w Brzesku Tirów. Z naszej strony są 

podejmowane działania i na pewno będą szły w  dobrym kierunku. Wszystkie 

wnioski drogowe sa przez nas zbierane i przedstawiane do analizy na zespole 

inżynierii ruchu drogowego i ma nadzieje, ze te słuszne postulaty zostaną 

zrealizowane.  
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o Odpowiedź na zapytanie radnego Franciszka Brzyka – odnośnie 

pomocy dla przedsiębiorców. W sprawie pomocy dla przedsiębiorców my 

jako gmina mamy uchwałę  i  przedsiębiorcy korzystają z tej uchwały. Ta uchwała 

zwalnia nowo powstałe podmioty od podatku o pomocy de minimis i z tej 

uchwały korzystają podmioty. Jeśli chodzi o temat rynku to o tym wielokrotnie 

rozmawialiśmy. W tej chwili największe zainteresowanie i prośba mieszkańców 

była taka, aby na części terenu wokół rynku była możliwość ruchu, i w tym 

kierunku idziemy naprzeciw mieszkańcom. Jeśli chodzi o inne zwolnienia, 

potrzebne byłyby zapewne jakieś jeszcze inne uregulowania prawne, ale też 

należy mieć świadomość, że jeśli będziemy podejmowali kolejne dodatkowe ulgi 

to zmniejszamy swoje wpływy do gminy, a my raczej staramy się w ostatnich 

kilku latach nie podnosić i te podwyżki podatków sa raczej niewielkie. Pojawia się 

w tym przypadku kolejny problem, najczęściej działalność prowadzą nie 

właściciele tylko wynajmujący. Temat ten zostanie przekazany na komisje 

abyśmy wypracowali odpowiednie propo0zycje, aby miały umocowanie prawne. 

o Odpowiedź na zapytanie radnego Adama Kwaśniaka przejście dla 

pieszych przy RCKB na pewno zostanie namalowane. Temat przystanku na ulicy 

Głowackiego i Bernackiego był wielokrotnie omawiany, to przedsięwzięcie jest 

dosyć drogie. Jest to droga krajowa , występowaliśmy w tym temacie do GDDKiA. 

o Odpowiedź na zapytanie radnej Marii Kucia – jeśli są zgłoszenia to 

pracownicy starają się  je jak najszybciej załatwić. W dniu dzisiejszym padło kilka 

pozytywnych ocen pod adresem pracowników, to cieszy. 

o Odpowiedź na zapytanie radnej Ewy Chmielarz  to że ta uroczystość          

w Morzyskach tak dobrze wypadła jest zasługą wielu osób, bardzo dziękujemy 

wszystkim za pomoc w organizacji. 

o Odpowiedź na zapytanie radnego Bogdana Babicza  w sprawie 

rozszerzenia strefy parkingowej, ten wniosek zostanie rozważony i uchwała 

zostanie zmieniona. Należy mieć świadomość, że zmieniając przeznaczenie placu 

Kazimierza Wielkiego na parking, to za dwa lata na tym terenie musi zostać 

zorganizowany parking z prawdziwego zdarzenia, bo sam plac ulegnie dewastacji. 

Miejsc parkingowych w mieście jest dość dużo. 

o Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Ojczyka prace związane        

z opracowaniem Studium Zagospodarowania na Pomianowskim Stoku zostały 

wstrzymane ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego wybranego wariantu budowy 

zjazdu z autostrady. Po ostatniej sesji odbyło się spotkanie, gdzie powiat podpisał 

porozumienie w sprawie remontu ul. Leśnej  i zabezpieczono środki finansowe na 

ten cel. Wspólne nasze działania związane z docelową budową zjazdu idą w 
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dobrym kierunku. W projekcie budowy  autostrady są zapisane środki na ten 

zjazd ostateczny. Taka deklaracja padła również od Pana dyrektora Grygi, tak że 

jest to pomyślna informacja. 

o Odpowiedź na zapytanie radnej Marii Kądziołka – pod koniec roku 

będziemy dopiero wiedzieli jakie są faktyczne koszty utrzymania budynku RCKB. 

Te koszty są już w tej chwili wysokie, ten budynek jest bardzo  kosztowny              

w utrzymaniu, dlatego chcielibyśmy, aby był w pełni wykorzystany. Nawet jeśli 

będziemy  musieli zrezygnować z innych obiektów  to należy przyjąć to że 

zrozumieniem. Chcieliśmy mieć taki obiekt, jest on powszechnie podziwiany,  ale 

jest bardzo kosztowny w utrzymaniu. Chcemy również określić zasady 

korzystania z tego obiektu. 

o Odpowiedź na zapytanie radnej Haliny Mrówka w sprawie nadmiernej 

prędkości na ul. Okocimskiej, potrzebna jest  szczególna ostrożność i dobrze, aby 

policja w tym rejonie przebywała. 

o Odpowiedź na zapytanie sołtysa Mariana Czarnika – w sprawie budowy 

autostrady, temat został w przerwie omówiony, pan sołtys akceptuje 

zaproponowane rozwiązania. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane 

spotkanie z sołtysami i wykonawca autostrady, tak aby te problemy związane         

z budową autostrady   mogły zostać omówione. 

o Odpowiedź na zapytanie sołtysa Marka Kośmidra  - w sprawie budowy 

parkingu w Szczepanowie. Nie należy w ten sposób tak przedstawiać tej sprawy 

ponieważ  z każdej niemal miejscowości są wnioski  o budowę parkingów. 

Burmistrz przybliżył jakie prace sa niezbędne do wykonania przy budowie 

parkingów i przybliżone koszty budowy, pozyskiwanie funduszy z zewnątrz na ten 

cel. 

      W sprawie remontu ul.Na Stoku w Morzyskach – wielokrotnie na 

posiedzeniach komisji ten temat był omawiany , uznaliśmy że te działania należy 

podjąć , wygospodarowane zostały środki finansowe na ten cel i został wykonany 

pewien fragment aby w ten sposób społecznie ten temat załagodzić. 

         W sprawie braku udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa w  związku z budową autostrady. Cały czas  są 

prowadzone działania związane z poprawa bezpieczeństwa- przybliżył jakie. 

o Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Góry -  woda do  Poręby 

Spytkowskiej  będzie nadal dowożona. 

o Odpowiedź na zapytanie sołtysa  Stanisława Milewskiego – jest to dobry 

znak, że nasza praca jest dostrzegana. 
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o Odpowiedź na zapytanie sołtysa Wita Zydronia – w sprawie 

zdemontowania przystanku MPK był złożony wniosek przez mieszkańca, że 

przystanek zagraża bezpieczeństwu i Spółka BZK ten przystanek usunęło. 

Pomyślimy o tym, aby zamontować nowy przystanek spełniający zasady 

bezpieczeństwa. W ostatnim czasie zostało przez gminę zakupionych  duża ilość 

nowych przystanków które w części zostały zdemolowane, należy się zastanowić 

nad tym tematem. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  ustosunkował się do  tematów związanych z  wydaniem 

pozwoleniem na wydobywanie piasku z piaskowni przy ul. Szczepanowskiej, realizacji uchwały 

w sprawie przywrócenia gabinetów stomatologicznych w szkołach i przystanku jw. w Okocimiu, 

oraz możliwości wynajęcia budynku PSP w Wokowicach i przekształcenia go w obiekt,  który 

zgodnie z prawem może zostać wynajęty na inne cele niż szkolne. 

Ponadto Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na brak realizacji wcześniej zgłoszonego wniosku          

o  przeniesienie lampy oświetleniowej  przy ul. św Jana w Okocimiu, jak również na wnioski 

komisji w sprawie brodzika na obiektach OKS, dlaczego mimo wniosków komisji OKS chce ten 

teren wynająć. 

 

Naczelnik Bogdan Dobrakowski odpowiedział na zapytania Pana Przewodniczącego              

w sprawie funkcjonowania piaskowni przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku, jaki jest  jej stan 

prawny. Cała procedura  uzyskania pozwolenia na wydobywanie piasku została przeprowadzona 

zgodnie z prawem. Wydana została również opinia SANEPID, że w tym przypadku jest 

potrzebny  raport oddziaływania na środowisko, taki raport został wykonany. Przedstawiciele 

Spółki jw. określili na piśmie trasę transportu pozyskanego piasku  do budowy autostrady  - 

przybliżył przebieg trasy. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej z udziałem 

przedstawicieli spółki jw. władze spółki potwierdziły przebieg trasy transportowej kruszywa, 

potwierdzenie zostało przedłożone na piśmie. W dniu dzisiejszym została podpisana decyzja 

środowiskowa  na pobór piasku z terenu ok. 4 ha, ale plany spółki są znacznie większe. 

Naczelnik Józef Cierniak  odpowiedział na zapytania dot. nagrywania posiedzenia Rady 

nadzorczej w PSP w Sterkowcu oraz wyników egzaminów kompetencyjnych w szkołach                  

i gimnazjach z gminy Brzesko - taka informacja zostanie przedłożona do końca miesiąca 

października. 

Ponadto Pan Naczelnik wyjaśnił temat treści artykułu jaki ukazał się w dzienniku Polskim na 

temat jakości nauczania w szkole w Sterkowcu i kosztów dowozu dzieci BUS MPK do 

Szczepanowa. 
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W tym momencie głos zabrał zaproszony na obrady sesji poseł Jan Musiał, który podsumował 

dotychczasową pracę jako posła i  współpracę  z samorządem brzeskim w czasie mijającej           

4-letniej kadencji. 

Ad. 16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.  

Zapytań brak. 

Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – ustosunkował się do tematu związanego z kryzysem, 

braku dofinansowania ze strony rządu w temacie niedoszacowania środków dla samorządów na 

podwyżki dla nauczycieli. Brak tych środków na podwyżki powoduje to, że jesteśmy zmuszeni  

obniżać szkołom  środki finansowe na wydatki bieżące, jest to bardzo zły kierunek, ale brak  

środków na podwyżki zmusza nas do tego.  

Do wypowiedzi przewodniczącego odniósł się Poseł Jan Musiał, który zapewnił że jeśli zostanie 

posłem w nowej kadencji sejmu to  dołoży wszelkich starań, aby temat  środków finansowych na 

podwyżki dla nauczycieli był priorytetem nawet kosztem obniżenia  wydatków na innych 

zadaniach. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że gmina jako wspólnota mieszkaniowa ma 

pewne prawa. Jednym z tych praw jest domaganie się  zwrotu środków finansowych które 

wynikają z przepisów prawa, tym bardziej w sytuacji kiedy tych środków brakuje. Szpitale to 

robią poprzez pójście z NFZ na ścieżkę sądową. Gmina jeśli nie otrzymuje należnych środków, 

które wynikają z przepisów samorządowych, to rozwiązaniem jest tylko złożenie skargi do 

Trybunału Konstytucyjnego na Ministerstwo Finansów. Takie prawa wykorzystało miasto 

Chrzanów, takich skarg powinno być więcej, bo my jako gmina i wspólnota mieszkańców nie 

możemy po prostu tych środków nie pozyskać. 

Przedstawia tą propozycję radnym pod rozwagę, bo w latach wcześniejszych  był deficyt 

budżetowy, ale nie aż taki wysoki. Podwyżki dla nauczyli są  zapisane w ustawie, a  przydzielona 

subwencja na te podwyżki nie wystarcza i stawia samorząd w bardzo trudnej sytuacji. 

Następnie przewodniczący przedstawił do wiadomości radnych  pismo rodziców dzieci                  

z Wokowic dot. zorganizowania dowozu dzieciom z Wokowic do szkoły w Sterkowcu.  

Ad.18. Zamknięcie obrad sesji.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął 

obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Brzesku.  

Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 15:30                                                                                            

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  


