
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXI/ 2012 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     28 marca 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XXI 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. Knaga Edward, 

9. Kucia Maria,  

10. Kwaśniak Adam,  

11. Lubowiecka Anna, 

12. Mrówka Halina, 

13. Ojczyk Krzysztof, 

14. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

15. Pasierb Tadeusz, 

16. Smołucha Adam, 

17. Sproski Kazimierz, 

18. Strojny Paweł, 

19. Sorys Jarosław,  

20. Wyczesany Piotr. 

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. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXI Sesji Rady 

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

Gminy, Panią Justynę Wójtowicz - Wodę z biura poselskiego Posła Edwarda Czesaka, 

kierowników i naczelników oraz wszystkich 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.  

Radny Edward Knaga, zgłosił formalny wniosek, aby w punkcie 14 podpunkt 4 zmienić 

wykup mieszkań na prośbę mieszkańców. Mieszkańcy z ul. Matejki, chcą mieć możliwość 

wykupu mieszkań i w związku z tym złożyli już pisma stosowne o możliwość wykupu. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, dodał, że wniosek złożony przez radnego jest zasadny, 

zważywszy na to, iż mieszkańcy napisali pismo do Burmistrza w tej sprawie oraz do Biura Rady. 

Temat ten powinien zostać przeanalizowany ponownie w sprawie możliwości wykupu mieszkań. 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poprała wniosek radnego Edwarda Knagi,  

w związku z faktem, że w rozmowach z nią mieszkańcy, nie tylko ul. Matejki zgłaszali  uwagi. 

Wg. mnie w przedstawionym projekcie uchwały  nierówno traktowani są mieszkańcy.                  

W uchwale mamy wymienione budynki w których nie sprzedaje się mieszkań, czyli w nie 

wymienionych budynkach, mieszkania sprzedaje się z bonifikatą, pomimo tego, że mają one 

podobny, albo identyczny status. Wiceprzewodnicząca dodała, że zgadza się  

z 90% obniżką cen. Mieszkańców należy traktować mieszkańców jednakowo. Zapewne będą 

musiały być wyłączenia mieszkania  w ścisłym centrum, Rynku i należy podejść do tego                 

z rozsądkiem i rozwagą.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat ten będzie przeanalizowany na 

komisjach merytorycznych ponownie, a jeśli przewodniczący innych komisji będą chcieli wziąć 

ten temat to nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby ten temat omówić. Poddał wniosek pod 

głosowanie w sprawie wykreślenia podpunktu 4 z punktu 14.  

Głosowano 18 za, jednogłośnie przy 18 radnych obecnych.  

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wnosi o zmianę  

w porządku obrad w związku z propozycję Burmistrza Brzeska, tj. aby wprowadzić projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 

Małopolskiego. Radni otrzymali dziś przed sesją projekt tej uchwały, i aby nie burzyć 

porządku obrad to wprowadzić ją jako punkt, który został wykreślony.  Zatem poinformował, że 

poddaje pod głosowanie, aby jako podpunkt 4 do punktu 14 wprowadzić projekt uchwały w 
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sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. Głosowano 18 

jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych. Przewodniczący zapytał czy są propozycje do zmiany 

porządku? Uwag brak.  

Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił porządek obrad  XXI sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku, wraz z przegłosowanymi zmianami na dzień 28 marca 2012 

roku: 

1.  Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 lutego 2012 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  za okres od ostatniej sesji. 

8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.  

9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji. 

10. Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

11. Analiza sprawozdań ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe. 

12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych. 

13. Informacja nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki Odpadami. 

14. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 

1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

2. zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia   

28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

3. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki; 

4. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego; 

5. zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 

2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz 

ustalenia stawek opłat z a parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach; 

6. nadania nazwy drodze położonej w Brzesku; 

7. zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 

8. przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2012 roku. 

  

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  
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16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

17. Wolne wnioski i zapytania.  

 18. Zamknięcie obrad sesji.  
 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 23 listopada 2012r. 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 lutego 2012r.  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, jednogłośnie przy 18 radnych obecnych. Protokół został przyjęty.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wręczył list gratulacyjny oraz podziękowanie dla 

Jarosława Pasierba pracownika Urzędu Miejskiego w Brzesku, który niedawno oddał szpik 

kostny do przeszczepu dla mieszkanki Włoch. Dodał, że niech postawa Pana Jarosława zachęca 

nasz wszystkich do niesienia takiej pomocy.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że przyłączamy się do gratulacji złożonych 

przez Burmistrza oraz życzymy, aby szpik kostny przyjął się Pana siostrze genetycznej.  

 

Ad. 4 Interpelacje radnych. 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, złożyła jedną pisemną interpelację: Zwracam uwagę na 

konieczność, wzorem np. Starego Sącza, wprowadzenia zasad i norm określających wielkość, 

jakość i estetykę itp. reklam zewnętrznych, a zwłaszcza umieszczanych na budynkach w obrębie 

Starego Miasta. Stan obecny w wielu przypadkach jest nie do przyjęcia, wystarczy spojrzeć na 

pierzeję południową rynku i olbrzymie reklamy w żółtym kolorze. Oczywiście zdaję sobie 

sprawę, że reklama tego typu to kosztowna sprawa, więc by nie narażać w trudnych czasach 

przedsiębiorców na dodatkowe koszta mógłby on dotyczyć nowo montowanych elementów  

z wyjątkiem tych istniejących, które rażąco naruszają zasady estetyki.  

Radny Jarosław Sorys, złożył jedną pisemną interpelację: Panie Burmistrzu ul. Grodzka to 

gruntowa utwardzona żwirem droga prowadząca do gospodarstw jak również do pól lasu tzw. 

/Zabocheniec/. Z uwagi na fakt, że jest to droga graniczna korzystają bezpośrednio z tej drogi 

mieszkańcy Jadownik i Okocimia jak również wielu turystów którzy tą drogą mogą bezpośrednio 

dotrzeć na Bocheniec. Droga wyposażona jest w przepusty i przyczółki betonowe odwadniające. 

Od kilku lat z uwagi na osuwanie się jej w kierunku potoku Grodna, zabezpieczana jest płytami 

betonowymi i gruzem- za to serdecznie dziękuję. W dalszym ciągu jednak w dwóch miejscach 

wymaga korzystnego podobnego wzmocnienia by całkowicie nie została przerwana i zniszczona. 

Proszę o interwencję.  
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Radny Leszek Klimek, zgłosił dwie interpelację pisemne: Mieszkańcy Gminy Brzesko, proszą 

o możliwość przywrócenia bezpłatnych przejazdów komunikacji MPK wszystkim tym, którzy 

ukończyli 75 rok życia. Osób powyżej tego wieku nie ma zbyt wiele co z pewnością nie spowoduje 

nadszarpnięcia budżetu Gminy. prosimy o możliwość rozważenia tej możliwości dla nas osób 

żyjących z bardzo ubogich środków, jest to bardzo istotne. Druga interpelacja: W związku             

z dużym nasileniem transportu samochodowego na drodze krajowej E4 znaczna część tych 

samochodów ciężarowych oraz autobusów jadą naszą miejscowością, dlatego też zwracam się do 

Pana Burmistrza w sprawie wstawienia znaku zakazu poruszania się samochodów ciężarowych 

do 10 ton na ul. Ks. Mazurkiewicza i ul. Nowy Świat. Tymi ulicami porusza się pieszo bardzo 

dużo młodzieży i starszych osób do szkoły i kościoła. Ulice te  nie posiadają żadnych poboczy        

i z tego powodu dojście jest bardzo utrudnione i niebezpieczne. Proszę o interwencję w tej 

sprawie.  

Ad. 5.  Zapytania radnych. 

 

Radny Adam Kwaśniak, podziękował za koncert, który odbył się w minioną sobotę  

w Regionalnym Centrum Kulturanlno-Bibliotecznym, Pani Dyrektor Małgorzacie Cuber, Pani 

Ewelinie Stępień, oraz wszystkim, którzy byli włączeni w zorganizowanie tego koncertu, a przede 

wszystkim utalentowanym solistom. Zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania ponownie 

tego koncertu, ponieważ sala była pełna, a jest jeszcze wiele mieszkańców, którzy chcieliby 

obejrzeć ten koncert.  

 

Radny Jarosław Sorys, zadał następujące pytanie: w związku z realizacją zadania związanego 

z wykonaniem kanalizacji na ul. Wschodniej w Jadownikach biorąc pod uwagę informacje, że 

wykonanie nakładki asfaltowej na tym odcinku zaplanowane jest kwiecień-maj, proszę  

o zwrócenie się do firmy wykonującej o ponowne uzupełnienie i zagęszczenie kruszywem miejsc 

tego wymaganych jak również usunięcie błota z drogi i umycie nawierzchni jeszcze przed 

świętami. Proszę o odpowiedź kiedy i do jakiego stanu technicznego zostanie doprowadzona 

nawierzchnia ul. Szczepanowskiej pytam o odcinek z którego korzysta firma transportująca 

piasek na odcinku od ul. Bujaka do wiaduktu pod torami w kierunku Szczepanowa. Proszę 

również o odpowiedź czy w zakresie robót firmy wykonującej prace przy ul. Sportowej jest 

wymiana nakładki asfaltowej która na całym odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych prac jest popękana i zapadnięta. Bardzo proszę o dopilnowanie tej ważnej 

kwestii.  

 

Radna Halina Mrówka, zapytała, czy jest możliwość wysprzątania terenu przy stadionie OKS 

w pobliżu torów?. Rosną tam wysokie trawy na metr, nie jest to wizytówką miasta. W czyjej 

kompetencji jest ten teren, mieszkańcy obawiają się, że może to ktoś podpalić, a w konsekwencji 



 6 

będzie pożar z tego powodu. Drugie zapytanie moje, jest w sprawie czy są już przygotowane 

jakieś pieniążki na Przedszkole Nr 9, na podniesienie sufitu?.  

 

Radny Adam Smołucha, na stronie Małopolskiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji 

w Krakowie w dniu 8 marca 2012r. ukazała się informacja na temat propozycji zadań w zakresie 

utrzymania i konsekwencji wód oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych możliwych do 

wykonania w roku bieżącym przez jednostki samorządu terytorialnego. W załączonej do 

informacji tabeli w której wymieniono zadania przewidziane do realizacji na terenie 

województwa małopolskiego w roku 2012 nie ma żadnego, którego miało by być realizowane na 

terenie Gminy Brzesko. W związku z tym proszę o informację, czy rzeczywiście w tym roku nie 

są planowane żadne prace związane z uporządkowaniem brzegów i koryta rzeki Uszwicy. ? 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała, czy będzie możliwość zorganizowania na 

nowym Rynku jakiś ogródków w czasie lata?. 

  

Radna Ewa Chmielarz, zapytała czy były bądź są prowadzone jakieś rozmowy i jakie są 

ustalenia w sprawie przejazdów dużych samochodów przez Mokrzyskę, ponieważ trudno sobie 

wyobrazić ciężkie samochody przejeżdżające przez naszą miejscowość w stronę Warszawy. 

Obecnie jest budowa autostrady i ten odcinek na początku Mokrzysk jest tragiczny, droga jest 

tragiczna bezpieczeństwo duże. Czy to prawda, że będzie obniżana droga pod mostem na 

Słotwinie i czy będą ciężkie samochody tędy przejeżdżać?. 

  

Radny Edward Knaga, mam prośbę, aby nam Pan Burmistrz przybliżył kwestię realizacji 

odcinka ul. Leśnej na przejazd autostradowy, jakie są nowości w tej kwestii oraz jak daleko 

posunął się projekt realizacji zachodniej obwodnicy miasta Brzeska?. 

  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie ul. Zamkniętej, ta ulica 

poniekąd jest ulica „ślepą”. Z tyłu tej ulicy jest kwadratowa działka, która w tej chwili służy 

mieszkańcom do nawracania. Czy ta działka jest miejska, jeśli tak to uważam, że w żaden sposób 

nie powinno jej się sprzedawać. Czy można rozeznać, czy jest możliwość tą ul. Zamkniętą 

udrożnić przejazd na ul. Garbarską bądź na ul. Spokojną, żeby był ruch usprawniony?.   

 

Ad 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurej, poinformował, że otrzymał dwa pisma 

od mieszkańców Słotwiny, które dotyczą przebudowy wiaduktu kolejowego przy ul. Kopernika. 

Mieszkańcy mają duże wątpliwości co do tej inwestycji, rozumieją że jest to droga wojewódzka  

i że ta przebudowa musi nastąpić. Proszę Pana Burmistrza, żeby przygotować odpowiedzi już na 

zebranie z mieszkańcami na 19 kwietnia. Przewodniczący odczytał treść pisma od mieszkańców.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, było u mnie dwóch mieszkańców i rozmawialiśmy 

w tej sprawie, część informacji o które zapytali wyjaśniliśmy im. Na te pytania które są zawarte 

w piśmie, udzielimy na zebraniu odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Osiedla Słotwina Tadeusz Ciurej, jak się planuje zorganizowanie na 

czas remontu wiaduktu dojazdów i dostaw towarów do działek usytuowanych w pobliżu tej 

inwestycji, tam są prywatni przedsiębiorcy którzy zajmują się sprzedażą materiałów 

budowlanych. Jak będzie wyglądał ruch samochodów ciężarowych w kierunku Szczurowej? 

Mieszkańcy żądają, aby udział w zebraniu wzięli przedstawiciele władz miasta, kompetentni 

urzędnicy władz miasta, którzy odpowiadają m. in za konsultacje w związku z tą inwestycją oraz 

Polskie Linie Kolejowe, kogoś z przedstawicieli, przedstawiciela GDDKiA i jakiś przedstawiciel 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zapraszam wszystkich zainteresowanych radnych tą inwestycją do 

udziału na zebraniu 19 kwietnia o godzinie 18:30.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, pan jest kompetentny do zaproszenia gości na 

zebranie, ponieważ jest pan jego organizatorem. To Pan, jako przewodniczący osiedla  

organizuje to zebranie, więc Pan powinien zaprosić te osoby. My oczywiście pomożemy. 

Organizatorem zebrania osiedlowego jest przewodniczący danego osiedla i on zaprasza gości. 

Natomiast z naszej strony pomożemy Panu w nawiązaniu kontaktów  

z przedstawicielami o których Pan wspomniał.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, na pewno powinno się zaprosić przedstawiciela 

kolei, pana dyrektora zarządu dróg wojewódzkich. Jeśli te osoby będą to ta informacja będzie 

najpełniejsza.  

 

Sołtys miejscowości Sterkowiec  Józef Witek, zapytał, kto steruje oświetleniami lamp. 

Chciałbym wiedzieć, kiedy będzie prowadzona zbiórka śmieci w nowej wersji?. 

  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jeśli chodzi o sterowanie lamp, najlepiej podjeść 

do wydziału, który się tym zajmuje i zgłosić która lampa się tak świeci.  

 

Radny Jarosław Sorys, w ślad za wnioskiem Pani w-ce przewodniczącej Marii Kądziołka, 

proszę, aby przyjąć zasadę w ramach dobrej współpracy z sołtysami i przewodniczącymi osiedli   

o informowaniu nas o wszelkich pracach i ich zakresie wykonywanych na naszych osiedlach          

i sołectwach.  

 

Sołtys Mokrzysk Stanisław Milewski, chciałem zapytać, kiedy będą wykonywane prace na 

drogach gminnych, łatanie dziur itp. Ostatnim czasem przyszła do mnie kobieta, która 

zniszczyła samochód spowodowany stanem dróg gminnych.  
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, miałem taką sytuację, iż pękła mi opona  

a spowodowane było to właśnie dziurą w drodze, należy wówczas zawezwać policję, muszą 

sporządzić notatkę z tego zdarzenia, by móc odzyskać odszkodowanie.  

 

Radny Stanisław Góra, zapytał kto nadzoruje firmy, które wykonują remonty dróg w naszej 

gminie, zgodził się i podziela stanowisko radnego Jarosława Sorysa.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że to wynika z tego iż nie zawsze 

my mamy informacje o tym co się dzieje. Nie zawsze my wydajemy pozwolenie na budowę, jeśli 

Państwo coś widzą, proszę przyjść do urzędu, zareagujemy i zainterweniujemy w tych sprawach.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zwróciła się z prośbą- z terenów budowy 

autostrady wywożona jest ziemia, mam prośbę aby pan burmistrz pomógł mi w zorganizowaniu 

na naszym osiedlu boiska o którym już dawno mówiliśmy i w tej sprawie składałam kilka 

interpelacji. Na naszym osiedlu nie ma żadnego boiska, a musimy dzieciom zapewnić jakąś 

rozrywkę, żeby mogły pożytecznie spędzać czas wolny.   

 

Ad. 7 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji.  

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji, oraz radni w zastępstwie 

przewodniczących :  

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

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

Statutowa- w zastępstwie.  

 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy do przedstawionych sprawozdań są uwagi 

radnych? – nikt z radnych nie wniósł uwag.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, po wysłuchaniu wniosku z posiedzenia komisji 

zdrowia, poinformował, że uważa  iż pracownik MOPS-u ma dość pracy, dość zadań i nie należy 

obciążać go dodatkową pracą w Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Musi on uczestniczyć w jej 

posiedzeniach, a to wiąże się z oderwaniem go od codziennych obowiązków, a jak sama nazwa 

wskazuje to jest społeczna komisja. Urzędnik niech wydaje decyzje, niech zajmie się pracą 

administracyjną. Jeśli pracownicy będą zasiadać w komisji mieszkaniowej to pytanie, kto 
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mieszkańców będzie obsługiwał?! Jeżeli pani dyrektor będzie przedstawicielką ośrodka, to 

w zupełności wydaje mi się wystarczy jako reprezentant MOPS-u.  

 

Radny Adam Smołucha, poinformował, że na posiedzeniu komisji zdrowia, miał te same 

wątpliwości co przewodniczący rady, natomiast argumenty pani dyrektor były takie, że 

pracownicy MOPSu mają dużą wiedzę i orientację o stanie społecznym osób, którzy starają się      

o przydział mieszkania, a te informacje dla członków komisji będą użyteczne. Potwierdziła to 

Pani Maria Kucia, która wiele lat pracuje i stąd przyjęliśmy taki wniosek.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, moje zdanie jest takie, że pani dyrektor MOPS-u 

w zupełności wystarczy jako przedstawiciel w tej komisji.  

 

Ad. 8.  Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej 

sesji.  

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Uwag radnych brak - sprawozdanie 

zostało bez uwag przyjęte przez radnych. Stanowi załącznik do protokołu nr 1. 

 
Ad. 9.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie wg. załącznika nr 2 do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka- 

uwag brak.  

 

Ad. 10.  Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poinformowała, że radni otrzymali w/w 

informację w materiałach na sesję. komisja Oświaty na swoim posiedzeniu przeanalizowała 

temat dość szczegółowo. Zapytała czy są pytania do Naczelnika EKiS- pytań i uwag brak.  

 

Radny Kazimierz Sproski, na prośbę Wiceprzewodniczącej Rady, przypomniał wnioski  

z posiedzenia komisji oświaty.  

Rada przyjęła do wiadomości informację na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko.  

 

Ad. 11.  Analiza sprawozdań ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe. 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, czy do złożonej na piśmie informacji, są 

pytania? Uwag brak. W materiałach na sesję radni otrzymali w/w informację, na posiedzeniach 

komisji dość szczegółowo została omówiona informacja.  
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Rada przyjęła analizę sprawozdań ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe. 

 

Ad.12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, czy do złożonej na piśmie informacji, są 

pytania? Uwag, pytań brak. W materiałach na sesję radni otrzymali w/w informację, na 

posiedzeniach komisji dość szczegółowo została omówiona ta informacja.  

Rada przyjęła ocenę stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych 

Ad. 13. Informacja nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki 

Odpadami. 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, czy do złożonej na piśmie informacji, są 

pytania? Uwag, pytań brak. W materiałach na sesję radni otrzymali w/w informację. Informacja 

została szczegółowo opisana i przedstawiona, że stwierdzam iż nie ma żadnych uwag i pytań.  

Rada przyjęła informację nt. działań proekologicznych oraz Gminnej Gospodarki Odpadami. 

Ad. 14.  Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

Autopoprawkę do uchwały w imieniu Burmistrza Brzeska, złożyła Skarbnik Gminy 

Celina Łanocha. Autopoprawkę radni otrzymali przed sesją.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał o koniecznej dopłacie do wynagrodzenia 

nauczycieli. Z materiałów jakie otrzymaliśmy, mamy pokazaną  kwotę różnicy jaką jesteśmy 

zobowiązani do wyrównania wynagrodzeń dla nauczycieli. Same urlopy na podratowanie 

zdrowia będą nas kosztować ponad 1 mln złotych. i 200 tys. dla personelu niepedagogicznego. 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli: nauczyciel stażysta 24446zł, nauczyciel kontraktowy 2715zł 

nauczyciel mianowany 3 523zł nauczyciel dyplomowany 4 502zł.  Czy na tą chwilę jesteśmy  

w stanie i mamy zabezpieczone środki na ten cel istniejący  w budżecie? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że środków na ten cel nie są zaplanowane, 

chcąc zwiększyć wydatki bieżące, musimy mieć dochody bieżące, więc to nie jest takie proste 

żeby nagle 1 mln 800 zł. uzyskać, natomiast w tamtym roku wydział sygnalizował od początku, 

że będą braki, myśmy sukcesywnie środki w ciągu roku zabezpieczali, a okazało się, że pod 

koniec roku te braki były zupełnie mniejsze, więc środki które żeśmy odkładali na koniec roku 
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nie zostały wszystkie wykorzystane. Można je uzyskać poprzez zmniejszenie jakiś innych 

wydatków bieżących.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał, po tej zmianie, jakie będzie zadłużenie? 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, odpowiedziała, że wyniesie 55% planowanych dochodów.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na 

sali/ 

  

UCHWAŁA NR XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 
/stanowi załącznik do protokołu/. 

 
 
2) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia   

28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na 

sali/. 

 

UCHWAŁA NR XXI/146/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 
3) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki; 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na 

sali/. 

UCHWAŁA NR XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki; 
/stanowi załącznik do protokołu/. 
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4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego; 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść 

projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go 

pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 19 za przy 19 radnych obecnych na 

sali/. 

UCHWAŁA NR XXI/148/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa 
Małopolskiego; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 

5) zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 

2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz 

ustalenia stawek opłat z a parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach; 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, czy nie należałoby skierować 

zapytanie do instytucji zarządzającej, czy mamy rzeczywiście obowiązek wprowadzenia tego 

nowego zapisu o nie pobieraniu opłat parkingowych na naszym rynku, mając na względzie 

rewitalizację innych rynków, gdzie opłaty są pobierane?.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zaproponował, aby tą uchwałę przyjąć. My 

wystąpimy, gdyby była taka możliwość to zawsze uchwałę możemy zmienić, a żeby nie było 

żadnych wątpliwości to podejmijmy tą uchwałę.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, w uchwale w paragrafie 4 ust. 1 „uchwała  

w chodzi.... z mocą obowiązującą od....” pytanie co projektodawca miał na myśli, czy to chodzi     

od 1 stycznia, czy od daty oddania rynku? Czy nie lepiej zostawić, że wejdzie w życie po 14 dniach 

opublikowania? Proponuję, aby po słowie „....Małopolskiego” zrobić kropkę, a resztę skreślić.  

 

Radny Adam Kwaśniak, dodał, że wniosek jego komisji był taki, że należy wprowadzić 

całkowity zakaz parkowania. Dowóz do sklepów jak najbardziej, ale parkowanie to jest dłuższy 

czas. Nie należy doprowadzić do zniszczenia nowej kostki, tam już są wycieki oleju.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, myślę, że ten temat trzeba przedyskutować, 

ponieważ różne wnioski i głosy były od mieszkańców. Podejmijmy tą uchwałę, ale głos pana 

radnego jest ważny w dyskusji, ale na spokojnie podejdźmy do tego tematu, jak rozwiązać tą 

komunikację. Na pewno zdajemy sobie sprawę, że nie zadowolimy wszystkich.  

 



 13 

Radny Adam Kwaśniak, w tej chwili widzę, że parkują tam ludzie nie z naszej gminy, 

ponieważ jak jest za darmo to podjeżdżają i parkują.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, jest tam rzeczywiście kłopot, jeżeli ktoś przyjedzie 

jakimś starym autem zapaskudzi całą kostkę i szkoda tego rynku.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dlatego nie ma ruchu na tej ulicy prostopadłej do 

ul. Mickiewicza, tam gdzie są te schody. My dyskutujemy na sesji na komisjach podejmujemy 

działania, lecz potem z mieszkańcami wynikają inne rozwiązania są za inną koncepcją. Głosy są 

podzielone mniej więcej po połowie. Część jest za takim rozwiązaniem, część za innym, 

wszystkie głosy są ważne.  

 

Radny Adam Kwaśniak, wokół Rynku, z każdej strony są sklepy, nie można ich wyróżnić, bo 

każdy właściciel chciałby mieć możliwość parkowania.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, proszę, aby osiedle Stare Miasto wydało swoją 

opinię jako zarząd, a proszę pana, jako przewodniczącego tego osiedla, żebyśmy mieli jakiś 

dodatkowy argument.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wprowadzenie nawet czasowego parkowania 10-

15 min. jest  z korzyścią dla właścicieli sklepów czy punktów usługowych z tego punktu widzenia, 

że jak ktoś rano przyjedzie i postawi na cały dzień auto to zablokuje dla potencjalnych klientów 

miejsca. Na zachodniej pierzei, powinien być czasowy zakaz parkowania, natomiast na płycie 

Rynku powinien być całkowity zakaz.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli chcemy rozwiązanie, które ma być 

powszechnie akceptowane proszę o wnioski z komisji, zarządu osiedla i my zbierzemy wszystko 

razem i ustosunkujemy się do tego. Ponadto Burmistrz złożył do projektu uchwały 

autopoprawkę do paragrafu 4 ust. 1  o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.” 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały wraz z autopoprawką Burmistrza Brzeska, a następnie 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 

głosami; 15 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw; przy 19 radnych obecnych na sali/. 

 

UCHWAŁA NR XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 
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w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie 

Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat z a parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach; 
/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

6) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku; 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał 

go pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za, przy 20 radnych obecnych 

na sali/. 

 

UCHWAŁA NR XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku; 
/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

7) zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 
 
Radny Adam Smołucha, poinformował, że w projekcie uchwały nie uwzględniono wniosku  

z komisji zdrowia, dot. dołączenia do komisji społecznej mieszkaniowej dwóch osób, 

pracowników MOPS-u: Pani Elżbietę Czapkowicz oraz Panią Martę Skowron. Zgłosił formalny 

wniosek:  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy mamy pisemną zgodę tych osób? Jeśli 

nie mamy, to nie będziemy głosować, ponieważ nie wiemy czy się w ogóle się zgadzają. A czy jest 

na sali Pani dyrektor MOPS-u? Nie ma pani dyrektor. Rzeczywiście na komisji zdrowia 

zgłaszała, ale chciałem potwierdzić czy wyraża taką wolę.  

 

Radny Adam Smołucha, zapewniam pana, że wszyscy na komisji byli świadomi wysłuchując 

panią dyrektor. Natomiast pisemnej zgody nie ma od tych pań.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, mi nie chodzi o wysłuchanie i stan świadomości, 

natomiast to jest kwestia formalna. Spytał radcy prawnego czy wystarczy ustna zgoda? 

 

Radca Prawny Stanisława Dzidoszczyk, dodała, że zgoda pani dyrektor na komisji 

wystarczy.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że jest to społeczna komisja, zapytał czy 

ktoś z Państwa radnych chciałby pracować w tej komisji? Wiemy, że ta praca ma charakter 

nieodpłatny, dlatego ja proponuję radną Marię Kądziołkę na członka społecznej komisji 

mieszkaniowej. Radna Maria Kądziołka, wyraziła zgodę na pracę w Społecznej Komisji 
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mieszkaniowej. Przewodniczący zgłosił również radną Katarzynę Pacewicz-Pyrek. Zapytał, czy 

ktoś chciałby zgłosić jeszcze kandydaturę na członka komisji? Brak zgłoszeń.  

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, podziękowała za zgłoszenie jej osoby, lecz nie zgodziła 

się argumentując tym, iż jej komisja ma wiele pracy i niektóre sprawy komisji mieszkaniowej 

trafiają na jej komisję.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie kandydaturę na członka 

społecznej komisji mieszkaniowej Panią Marię Kądziołka. Głosowano: 18 za,                              

1 wstrzymujący, 0 przeciw przy 19 radnych obecnych na sali.  

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dodał, że w tym przypadku należy zmienić w uchwale 

ustęp 2. dopisać „oraz Panią Marię Kądziołka”.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie poprawkę do uchwały        

w paragrafie 1 ust. 2 : „Do składu Komisji powołuje się nowych członków: Panią Bogusławę 

Czyżycką-Paryło oraz Panią Marię Kądziołka” głosowano: 18 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw, przy 

19 radnych obecnych. Poprawka została przyjęta.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu wraz z przegłosowana poprawką do uchwały, a następnie 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 

jednogłośnie; 20 za, przy 20 radnych obecnych na sali/. 

 

UCHWAŁA NR XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

8) przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2012 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła 

treść projektu wraz z przegłosowana poprawką do uchwały, a następnie 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 

jednogłośnie; 20 za, przy 20 radnych obecnych na sali/. 

 

UCHWAŁA NR XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 marca 2012 r. 
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w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2012 roku. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 15 i Ad 16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie reklam w centrum miasta- przychylamy się  

i podzielamy tą sugestię pani radnej, w trakcie rewitalizacji rynku rozmawialiśmy  

z przedstawicielami konserwatora zabytków, mniej więcej nasze stanowisko było takie, reklamy 

były ustalane w urzędzie miejskim z architektem i to jest jak najbardziej słuszne.  

Radnemu Jarosławowi Sorysowi, w sprawie ul. Grodnej- postaramy się tę sprawę załatwić  

Radnemu Leszkowi Klimkowi, w sprawie ulg: chciałbym przypomnieć, że w dniu 28 grudnia 

2011 roku Rada Miejska w Brzesku przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień w sprawie 

ulgowych przejazdów MPK Sp. z o.o., która po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego weszła w życie 1 marca 2012 roku. Przeanalizujemy ilu osób to 

dotyczy i taka informacja zostanie Państwu przekazana. W sprawie samochodów ciężarowych – 

taki wniosek przedstawimy na zespole inżynierii, że jeśli taka sytuacja ma miejsce, 

wprowadzimy to ograniczenie, wystąpimy do starostwa o zaopiniowanie.  

Radnemu Adamowi Kwaśniakowi - w sprawie zorganizowania ponownie koncertu, poproszę 

panią dyrektor Małgorzatę Cuber, aby takie przedstawienie jeszcze raz  mogło się odbyć. Wiem, 

że sporo osób było na tym koncercie.  

Radnemu Jarosławowi Sorysowi w sprawie remontu ulicy Wschodniej. Wykonanie nakładki 

asfaltowej na odcinku ok. 700 mb (na którym była wykonywana kanalizacja sanitarna)  planuje 

się do końca maja br. Na bieżąco interweniujemy u wykonawcy, aby uzupełniał braki kruszywa. 

W sprawie naprawy nawierzchni na ulicy Szczepanowskiej tut. Urząd wyraził zgodę na wywóz 

piasku  na budowę autostrady ulicą Szczepanowską i Pielgrzymów, pod warunkiem 

utrzymywania bieżącego tych dróg, a po zakończeniu odtworzenie zniszczonej nawierzchni.  

W sprawie wodociągu w ulicy sportowej - roboty te są wykonywane na zlecenie RPWiK  Brzesko. 

Wykonawca uzyskał zezwolenie i ewentualne zniszczenia nawierzchni  musi naprawić.  

Radnej Halinie Mrówce – zwrócimy się do właściciela tego terenu o uporządkowanie tego 

terenu, aby to było należycie utrzymane. W sprawie przedszkola- analizujemy i myślę, że jakieś 

środki znajdziemy i spróbujemy wykonać te prace. 

Radnemu Adamowi Smolucha - wielokrotnie  interweniowaliśmy do  Małopolskiego Zarządu  

Melioracji  i Urządzeń  Wodnych  w  Krakowie  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  

finansowych  w  projektowanym  budżecie,  przeprowadzenia  prac  związanych  z  usuwaniem  

szkód  powodziowych, regulacją   oraz  prowadzeniem   pilnych  konserwacji   cieków  
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naturalnych  administrowanych  przez  MZMiUW. Pisma w tej  sprawie  były  wysłane                 

05  stycznia  2011 r.,  25 marca 2011r.,  31 marca 2011 r. 11 maja 2011 r.,  19  maja  2011 r. ,         

14 czerwca 2011r.,  27 października 2011 r., oraz  06 lutego,  01 i 08 marca  bieżącego  roku. 

Ostatnim czasem zaprosiłem pana dyrektora Małopolskiego Zarządu  Melioracji  i Urządzeń  

Wodnych  w  Krakowie  - Pana Bogusława Borowskiego, jeździliśmy wzdłuż Uszwicy, rzeki 

Grodnej, było również spotkanie z Wojewodą i są deklaracje, że w tym roku powinny być prace 

wykonane za kwotę 410  tys. zł  na  przeprowadzenie  najpilniejszych  konserwacji  oraz  400 tys. 

zł na usuwanie  szkód  powodziowych  na  ciekach  wodnych. Interweniowaliśmy jeszcze, aby 

uporządkować koryto Uszwicy.  

Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie możliwości zorganizowania ogródków 

gastronomicznych na terenie Rynku - w chwili obecnej (z powodu regulacji prawnych  unijnych 

związanych z uzyskaniem dotacji na realizację zadania) nie ma możliwości wynajęcia części 

terenu rynku prywatnym przedsiębiorcom, jednak na tym terenie zostaną umieszczone stoliki  

i parasole gminne z których będą mogli nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Brzeska i turyści. 

Chcemy również zakupić duże donice na kwiaty, powinny się znaleźć na uroczystościach 

majowych.  

Radnej Ewie Chmielarz – w tamtym roku udało się nam przeznaczyć na remont ul. Wiślanej  

1 mln złotych, ponieważ taki był wniosek mieszkańców na zebraniu. W tym roku wystąpiliśmy 

do zarządu dróg wojewódzkich. Kolejne prace będą wykonane za 950 tys. złotych  i dziś była 

podjęta uchwała w tej sprawie. Należ myśleć perspektywicznie, z całą pewnością obwodnica 

powstanie, zarząd województwa nie wykreślił tego zadania lecz czekają na środki unijne. Jeśli 

powstanie obwodnica, to ul. Solskiego oraz ul. Wiślana zostanie droga lokalną i wtedy nie 

zdobędziemy już pieniędzy, myśmy dotychczas partycypowali koszty w wysokości 20-30%  te 

działania, które teraz podejmujemy, są słuszne. Jeśli chodzi o tonaż, to zawsze możemy wystąpić 

do zarządu województwa który jest administratorem tej drogi, aby wprowadzić ograniczenia.  

Radnemu Edwardowi Knadze- w sprawie ul. Leśnej, z informacji które posiadamy od GDDKiA 

w niedługim czasie powinna odbyć się budowa ronda, powinno powstać za parę miesięcy. Jeśli 

chodzi o sam remont ul. Leśnej to trzeba zapytać w starostwie, natomiast my będziemy za parę 

dni w GDDKiA więc zapytamy w tej sprawie, na jakiem etapie są rozwiązania z docelowym 

zjazdem. Ten proces uzyskiwania pozwoleń ma trwać do połowy przyszłego roku.  

Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Ojczykowi - w sprawie ul. Zamkniętej, przeanalizujemy tę 

sprawę. Ta działka jest działką gminną.  

Panu Tadeuszowi Ciurejowi- przewodniczącemu osiedla Słotwina, około 2 lata temu rozpoczęły 

się rozmowy w sprawie przebudowy całej linii kolejowej, ta przebudowa będzie bardzo 

kosztowna bo około 450-500 mln. złotych, bez względu na to jak byśmy to zaopiniowali to PKP 

zamierzało wszystkie wiadukty przebudować, oczywiście pewne swoje uwagi i swoje wnioski 

mogli wnieść, te wnioski były konsultowane. W dokumentacji uzgodnionej, jest przejazd 3,5 

metra, mieszkańcy o tym wiedzą, więc to zwiększenie nie jest większe i nie będzie. Ograniczenia 

jeśli będą wnioski od mieszkańców będzie można wprowadzić. Na zebraniu osiedlowym które 
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się odbędzie, to proszę o przygotowanie zaproszeń dla tych przedstawicieli ja je oczywiście poprę 

i pomogę. Sporo wysiłku nas kosztował remont ul. Solskiego a słyszałem, że są osoby 

niezadowolone z tej przebudowy, droga jest szersza, chodniki są poszerzone. Wiadomym jest, że 

nie wszyscy będą zadowoleni. Reasumując, uwagi mieszkańców są słuszne, jeśli będzie wola 

mieszkańców, aby ograniczyć tonażowo samochody to takie wnioski do zarządu województwa 

skierujemy i poprzemy.  

Sołtysowi Józefowi Witkowi, w sprawie ustawy śmieciowej- obligatoryjnie mamy zrobić tą 

ustawę w lipcu przyszłego roku.  

Radnemu Stanisławowi Górze oraz Radnemu Jarosławowi Sorysowi w sprawie informowania     

o pracach przez różne instytucje - często jest tak, że my sami nie wiemy, jakie prace są 

wykonywane przez inne instytucje, ponieważ my nie wydajemy pozwoleń na budowę. Jeśli ktoś 

coś z nami uzgadnia wtedy mamy informację i oczywiście podzielimy się z Państwem.  

Sołtysowi Stanisławowi Milewskiemu - w sprawie remontu dróg, musimy najpierw wyłonić 

wykonawcę, wie Pan jakie są procedury z tym związane. Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że 

wystąpiłem do proboszczów z listem o nie wypalanie traw, rozmawiałem z komendantami straży 

pożarnej, jest to zjawisko w ostatnim czasie nagminne. Pożarów mamy sporo, proszę radnych, 

sołtysów, przewodniczących osiedli, alby pilnować i interweniować w swoim otoczeniu, by takie 

sytuacje nie miały miejsca, bo jest duże zagrożenie, dojdzie do nieszczęścia.  

Radnej Marii Kądziołka- w sprawie boiska, myślę, że umówimy się i postaramy się Pani pomoc, 

aby ten temat był załatwiony po pani myśli.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- jeśli chodzi o ul. Zamkniętą to mój wniosek byłby 

taki, aby tą działkę zamienić na pas ruchu drogowego lub na parking. Żeby nikomu nie przyszło 

na myśl, aby w przyszłości tą działkę sprzedać jako budowlaną.  

 

Tadeusz Ciurej przewodniczący Osiedla Słotwina, podziękował Burmistrzowi za 

wyrażenie zgody, aby z pieniędzy z Biura Promocji do możliwości zorganizowania konkursu na 

najładniejszą palmę na osiedlu Słotwina, a dziękuję również Panu Krzysztofowi Bigajowi, zawsze 

służy pomocą, wspiera takie inicjatywy i tym razem również wsparł. Zapraszam wszystkich na 

zebranie Osiedla, ponieważ ustalony mamy już termin – jest to 19 kwietnia 2012r. o godzinie 

18:30 w restauracji Grecja przy ul. Kopernika.  

 

Radna Maria Kądziołka, na poprzedniej sesji zgłosiłam wniosek dotyczący informowania 

sołtysów i przewodniczących Zarządu Osiedli o zgodach na wykonywanie prac na osiedlach             

i w sołectwach, proszę jeszcze raz, aby informować nas o planowanych inwestycjach, bo 

pierwszą informację otrzymuje Urząd. Zawsze jako pierwszy Urząd otrzymuje informacje o tym, 

co jest planowane na naszych osiedlach, sołectwach i dlatego proszę abyśmy otrzymywali takie 

informacje, ponieważ gro rzeczy możemy załatwić w momencie, gdy dana sprawa zaczyna swój 
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bieg. Możemy pewne sprawy załatwić, coś załagodzić, a później jest bardzo trudno coś cofnąć.       

Z naszych statutów wynika, że powinniśmy wydawać opinię do pewnych działań. 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jak jest inwestycja, która jest u nas uzgadniania to 

nie ma problemu, ale praktycznie wiele inwestycji rozpoczyna się bez naszej wiedzy, to my 

obserwujemy widzimy, że coś się dzieje i stąd wiemy,  nigdy nie odmawiamy pomocy, 

zainteresowania się tematem.  

 

Ad. 17 Wolne wnioski i zapytania.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma które wpłynęły od ostatniej sesji 

do Rady Miejskiej:  

- odczytano pismo od Pani M. B 

- odczytano treść pisma od mieszkańców z ul. Garbarskiej 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał w sprawie pisma, że podpisało się 13 

mieszkańców w tym osoba niepełnosprawna, niestety tak jest, że raz na wniosek się zamyka 

drogę, raz jest wniosek, że się otwiera drogę na kolejną prośbę mieszkańców. Wydaje się, że 

rzeczywiście jest to taka przepychanka. Prawdą jest, że jest to droga wąska i może należy dać 

tam zakaz ruchu?.  

 

Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek, tam zakaz był, ale nie był akceptowany kompletnie. 

Uważa, że należy zostawić tak jak jest, nie ma tam wzmożonego ruchu a często tamtędy 

przechodzę. Wcześniej był tam ruch w dwóch kierunkach teraz jest w jedną stronę. Ja uważam, 

że jedni mieszkańcy chcą postawić kontrę drugim, podpisali się mieszkańcy z ul. Partyzantów, 

więc oni tą drogą mogą w ogóle nie chodzić. Weźmy przykład ul. Słonecznej również, jest wąska    

i ludzie nią jeżdżą i chodzą ponieważ żadnego wyjścia nie mają i też stanowi pewnego rodzaju 

skrót. Wszystko zależy od kultury kierowców, jeżeli kierowca widzie, że ktoś idzie to przepuszcza 

poczeka, a ten odcinek jest bardzo krótki.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, to że w tej sprawie jest konflikt między 

mieszkańcami to wiemy.  

 

Kierownik Henryk Piela, ten temat jest od kilku lat omawiany, co zebranie to jest inny 

wariant rozwiązania. Zarządzaniem ruchem zajmuje się starosta, czyli nie Burmistrz. Burmistrz 

może tylko wnioskować do starosty o organizację ruchu taka jaka jest. Mamy takich przypadków 

wiele, tak jak powiedziała Pani radna Katarzyna. To jest sprawa ambicjonalna mieszkańców, niż 

bezpieczeństwa mieszkańców na tym odcinku.  

Radna Maria Kądziołka, sprawa ta nie leży w kompetencji Rady Miejskiej to jest pierwsza 

kwestia. Uczestniczyłam w zebraniach ogólnych na Osiedlu Brzezowieckie, rzeczywiście są 

niedomówienia między mieszkańcami. My tutaj nie rozstrzygniemy sporów mieszkańców, a z 
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treści pisma wynika, iż  to my radni nie podejmujemy działań. Dojeżdżam codziennie do 

Szczurowej i nigdy nie wpadłam na pomysł, aby jechać ul. Garbarską, w tym piśmie  jest lekka 

przesada. Tutaj występuje konflikt między mieszkańcami.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że otrzymaliśmy kartkę 

świąteczną z życzeniami od sołtysa wsi Okocim, życzenia świąteczne od Pani Marii Bartys,  

zaproszenie od sołtysa Jadownik na zebranie wiejskie które odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 

16:30 w budynku Domu Ludowego w Jadownikach.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, mamy drobny problem z przepływem informacji, jeśli chodzi  

o takie kluczowe w kwestii budowy ronda, informacje pojawiają się w mediach lokalnych nie ma 

tych informacji na naszej stronie brzesko.pl czy jest możliwość aby takie informacje się 

pojawiały. Czy jest możliwość na stronie internetowej zamontowania podstrony, które byłyby na 

niej umieszczane informacje o utrudnieniach na terenie miasta.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, komunikacja jest bardzo dobra, bo ja państwu te 

informacje przekazuję z dużym wyprzedzeniem, jeśli chodzi o remont linii kolejowej to 

uzgodnienia były prowadzone przez kilka miesięcy. My nie znamy dokładnej szczegółowej daty, 

kiedy się rozpoczną prace, a nie możemy podawać na stronie miejskiej wprowadzać 

mieszkańców w błąd. Wolę pewną ostrożność, niż powiedzieć informacje niesprawdzone. Jeśli 

będę po spotkaniu z GDDKiA dowiem się o terminie realizacji rozpoczęcia prac, to oczywiście 

umieścimy to na stronie. Zapraszam pana radnego na zebrania wiejskie, pan mieszka                    

w Sterkowcu.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że nigdy nie był zaproszony na takie zebrania.  

 

Radna Anna Lubowiecka, ja uważam, że jeśli jesteśmy radnymi z naszego okręgu to nie 

czekamy na zaproszenie, poza tym panie radny Krzysztofie, jest pan członkiem OSP                       

w Szczepanowie i jest pan związany niemalże na co dzień z tym budynkiem w którym odbywało 

się zebranie, więc ja byłam zdziwiona, że pana nie było.  

 

Radny Krzysztof Bogusz, chciałem poinformować, że skontaktowałem się z Panem 

Ludwikiem Węgrzynem, przeprosił, że pół roku wiszą jego plakaty, obiecał że wysprząta te 

plakaty. W gminie w ostatnim czasie odbywały się szczepienia, wiszą porozrzucane plakaty 

informujące o szczepieniach. Proszę, aby zainterweniować w tej sprawie o wysprzątanie.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował że jest znaczna poprawa  

w przekazywaniu informacji na stronie internetowej. Jeśli udałoby się, zamieszczać informacje 
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które posiada urząd w większej ilości, to padł taki wniosek i taka jest prośba, a informacji nigdy 

nie jest za mało.  

 

Radny Stanisław Góra, prosił o uregulowanie zasad korzystających z tablic ogłoszeniowych.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, proszę podejść do urzędu w któryś dzień ustalimy 

i opracujemy te zasady. Szkoda, że pan nie zgłosił tego wniosku jak było spotkanie sołtysów.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poprosił, aby komisje zajęły się tym tematem na 

posiedzeniach w miesiącu kwietniu.  

 

Radna Ewa Chmielarz, czy wyjaśniła się kwestia drogi dojazdowej do szpitala, w pobliżu 

budowy marketu. Ten odcinek jest drogą gminną, jak sobie wyobrażacie Państwo rozwiązanie 

ruchu, ponieważ teraz jeżdżę codziennie do szpitala jest dramatycznie, 700 pracowników 

dojeżdża do pracy, dodatkowo dojeżdżają chorzy, odwiedzający na oddziały. Ciężarówki które 

wywożą tą ziemie, ciężkie samochody i czasami stoi się po 15-20 min. w korku czekając na 

wjazd. Jeżeli by spowodował by się jakiś wypadek na tym odcinku, nie ma alternatywy wyjazdu 

do szpitala, tylko helikopter. Czy ktoś przewidział jakieś rozwiązanie, teraz jest to uciążliwość 

straszna, jak Państwo to widzą, a gmina jest właścicielem tego kawałka? 

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na to pytanie powinni pani odpowiedzieć pani 

dyrektor szpitala. Jest to droga wewnętrzna szpitala, więc dysponuje nią pani dyrektor.  

 

Radna Ewa Chmielarz, pani dyrektor wyraziła negatywną opinię, napisała, że sobie nie 

wyobraża żeby na tej części była budowa jakiegokolwiek budynku.  

 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, sytuacja jest taka, że ta firma, która buduje ten 

obiekt, wystąpiła do gminy o zgodę na włączenie właśnie do tej drogi gminnej i korzystanie           

z niej. Gmina uważam zachowała się właściwie, odpisała tak, że nie zajmiemy stanowiska 

pozytywnego ani negatywnego dopóki inwestor nie przedstawi koncepcji, która zabezpieczy 

właśnie interes szpitala, mało tego, ta koncepcja powinna być, bo tak napisaliśmy w 

uzgodnieniu, że ta koncepcja ma być uzgodniona z GDDKiA. Po tym naszym postanowieniu, 

sprawa u nas się skończyła, inwestor już do nas nie przyszedł. Czyli postawiliśmy mocne 

warunki, nie ma odzewu. Po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że szpital wyraził zgodę wjazdu na 

teren szpitala i mamy to na piśmie podpisany przez szpital, że pozwalają firmie wjeżdżać na 

teren szpitala.  

 

Radny Bogusław Babicz, mam pytanie w sprawie uchwały, która została dzisiaj podjęta,  

w sprawie zmian stref płatnego parkowania. Jego zdaniem wartałoby się zastanowić,  czy w 
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ogóle nie wprowadzić zakazu parkowania na rynku, dlatego, że szkoda tego rynku. Może to 

doprowadzić do nieprzejezdności.   

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ja już zaproponowałem pewne rozwiązanie, 

ponieważ pan radny Kwaśniak przedstawił taką koncepcję wcześniej. Przedstawię panu moje 

stanowisko, chcę zebrać wszystkie wnioski, zarządu osiedla, mieszkańców i dopiero podejmiemy 

kroki w tej sprawie. Bardzo podzielone są opinie mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przeprowadziliśmy długą dyskusję w tym 

temacie, te same argumenty zostały przedstawione i wracamy drugi raz do tej samej dyskusji, 

wiemy na czym problem polega i do tego tematu wrócimy. Mam pytanie, co z brzeskim 

sanepidem, czy zostanie zamknięty?. 

  

Radna Ewa Chmielarz, na komisji pan dyrektor powiedział, że wojewoda jest decyzyjny. Jeśli 

chodzi o najlepiej wyposażone laboratorium z N. Sącz, Bochni i Brzesko, to my mamy najlepszy  

i najlepsze systemy lecz dyrektor ma obawy w tym względzie, ponieważ budynek w Bochni jest 

lepszy i dyrektor bocheński ma więcej staży pracy. Do listopada padną decyzję w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę dzikich wysypisk, czy mamy na 

to środki?  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to jest temat jak wiemy sami bardzo trudny, 

oczywiście jeśli są zgłoszenia to czyścimy takie miejsca na swój koszt.  

 

Ad. 18.  Zamknięcie obrad sesji. 

 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof 

Ojczyk  podziękował wszystkim za udział w obradach i złożył wszystkim najlepsze życzenia  

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i zamknął obrady XXI  sesji Rady Miejskiej  

w Brzesku. 

Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 13:20.  

 

 
Protokołowała                                                                 

Joanna Szczepka                                                                       

 
 
 
 


