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Protokół Nr XXIV/2012 
z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytej w dniu 30 maja  2012 roku w Szczepanowie w Sali konferencyjnej   
przy ul. Św. Stanisława 2. 

 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
     
    Rada Miejska w Brzesku w składzie: 
 
1. Babicz Bogusław, 
2. Bogusz Krzysztof, 
3. Brzyk Franciszek, 
4. Chmielarz Ewa, 
5. Gawiak Jerzy, 
6. Kądziołka Maria, 
7. Klimek Leszek, 
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. 
 
Radny nieobecny usprawiedliwiony  Góra Stanisław, 
 
 
Ponadto w sesji 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. 
 
 
Listy obecności stanowią załączniki nr 1,2 i 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXIV Sesję 
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów 
Burmistrzów oraz zaproszonych gości.  
W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
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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. Zapytał czy do 
przesłanego w materiałach na sesję porządku obrad  są uwagi?. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest propozycja wprowadzenie do 
porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na 
skargę mieszkańców Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 
29 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze 
przetargu.  

 Ponadto została przedstawiona prośba Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej  
w Brzesku o przesunięcie  pkt. 12 Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie 
Brzesko, w tym bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego jako pkt.11. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie : 
1) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji  w pkc. 13 ppkt.8 - projektu 

uchwały w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę mieszkańców Gminy do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o stwierdzenie nieważności 
uchwały Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. 
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu 
– wniosek głosowano 19 za – jednogłośnie wniosek  uzyskał  bezwzględną 
większość i został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

 
2) wniosek o zamianę w  porządku obrad sesji  pkt.11 jako 12 a pkt.12 jako pkt.11  

wniosek głosowano 19 za – jednogłośnie wniosek  uzyskał  bezwzględną 
większość i został wprowadzony do porządku obrad sesji. 

 
Przewodniczący poinformował radnych, że w wolnych wnioskach i zapytaniach zostało 
na wniosek Komisji rewizyjnej przygotowane  również stanowisko Rady Miejskiej dot. 
spraw związanych z komentarzami w temacie organizacji koncertu na stadionie OKS, 
oraz zgodnie z wnioskiem Komisji Rodziny zostanie przedstawiony pod głosowanie Apel 
w sprawie poprawy sytuacji na rynku pracy, zmniejszenia bezrobocia i aktywizacji osób 
bezrobotnych, zwłaszcza młodych. Powyższy Apel zostanie skierowany do Ministra 
Pracy  i Polityki Socjalnej. Ponadto  zostaną odczytane pisma jakie wpłynęły do Rady 
Miejskiej m.in. pismo  jakie wpłynęło do pana Burmistrza z Okocimskiego Klubu 
Sportowego dot. nakładów finansowych z budżetu Gminy na modernizacje obiektów 
OKS.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk  przedstawił porządek obrad  
XXIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień 30 maja  2012 roku                
z naniesionymi poprawkami jak niżej. 
 

1. Otwarcie  Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytych  w dniach 25 kwietnia i 3 maja 2012 r. 
4. Interpelacje radnych. 
5. Zapytania radnych. 



Strona - 3 - z 20 
Protokół z sesji nr XXIV/2012 z dnia 30 maja 2012 rok 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  za okres od 

ostatniej sesji. 
8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 

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

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

ostatniej sesji. 
11. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym 

bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego. 
12. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko. 
13. 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) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego; 
4) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej  

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki 
prowizyjnego wynagradzania za inkaso; 

5) przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach 
Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku z rok 2011; 

7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Brzesku z rok 2011; 

8) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę mieszkańców Gminy 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie 
o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/142/2012 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie 
przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej w drodze 
przetargu. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania.  

17. Zamknięcie obrad sesji.  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 marca 2012 r. 
 

 Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25 kwietnia  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  19 za, 1 wstrzymujący  - Protokół 
został przyjęty.  
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 Protokół z sesji uroczystej Rady Miejskiej odbytej w dniu 3 maja  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  19 za, 1 osoba nie głosowała - 
Protokół został przyjęty.  

 
Ad.4. Interpelacje radnych. 
 
Interpelacji radnych brak. 
 
Ad.5. Zapytania radnych. 
 
Zapytania zgłosili: 
 
Radny Krzysztof Bogusz : 

1) Zapytał:  Czy w związku z zejściem z placu budowy autostrady firmy Poldim 
Urząd Miejski w Brzesku otrzymał jakąkolwiek informację z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad nt. nowego, planowanego terminu oddania do 
użytku mostu drogowego na rzece Uszwicy w Wokowicach. Wg informacji              
z ubiegłego roku planowano ten most oddać do użytku na początku kwietnia   
2012 r. 

2) Przed kilkoma tygodniami Ministerstwo Sportu ogłosiło listę jednostek 
samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie na organizację zajęć 
sportowych dla uczniów w 2012 roku w ramach zadania „Programy powszechnej 
nauki pływania”. W grupie gmin, które otrzymały dofinansowanie  znalazły się 
m.in. Bochnia, Tarnów, Limanowa oraz za pośrednictwem stowarzyszenia 
sportowego z Bochnia także Lipnica Murowana. Czy w latach kolejnych Gmina 
Brzesko może włączyć się w realizację programu „Cała Polska Biega”? 

3) Czy znane są już wyniki testów 6-klasistów z terenu Gminy Brzesko i jak 
kształtują się one na tle średniej wojewódzkiej?. 

4) W ostatnim półroczu Powiat Tarnowski oraz Urząd Miejski w Tarnowie 
rozpoczęły wdrażanie programu wsparcia rodzin wielodzietnych w ramach tzw. 
„Karty Tarnowskiej Rodziny”. Celem tej inicjatywy jest opracowanie oferty 
obejmującej pakiet ulg i preferencji dla rodzin wielodzietnych, które umożliwią 
łatwiejszy dostęp do usług komunikacyjnych, kulturalnych i sportowych.             
W przypadku Miasta Tarnowa w inicjatywę włączyły się również instytucje 
prywatne (szkoły  językowe, sklepy, firmy usługowe, centra medyczne, apteki, 
restauracje, itp.).  

 Mając na uwadze powyższe pozytywne rozwiązanie zwracam się z wnioskiem                          
            o rozpoczęcie prac nad przygotowanie podobnego rozwiązania dla mieszkańców 
 gminy Brzesko. Powyższy program powinien być elementem polityki     
            prorodzinnej nad którą nasze Miasto powinno się mocniej pochylić. 
 
 
Radna Halina Mrówka podziękowała panu Burmistrzowi i Kierownikowi Henrykowi 
Pieli za wymalowanie znaków na jezdni  koło ronda. 
Radna zapytała dlaczego PSP w Szczepanowie nie przystąpiła do projektu „ złap szansę’ 
oraz czy w Brzesku będzie utworzona szkoła sportowa ze szczególnym naciskiem na  
trampkarzy. Ponadto radna zapytała czy przewidywany jest na okres wakacji remont 
kuchni w PP Nr 9 w Brzesku?. 
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Radny Jarosław Sorys  

1. 31 maja mija przedłużony już termin wykonania nakładki asfaltowej na ul. 
Wschodniej, mieszkańcy i korzystający z ulicy są już naprawdę zmęczeni 
utrudnieniami i złą jakością wykonywanych tam prac przez firmę wykonującą 
kanalizację. Proszę o określenie terminu zakończenia prac związanych                      
z asfaltowaniem? 

2. Proszę podać termin rozpoczęcia prac związanych z ułożeniem rur betonowych 
(zakupionych przez właścicieli posesji) celem uregulowania odpływu wód z pasa 
drogowego ul. Wschodniej? 

3. W jakim terminie zostanie naprawiona nakładka asfaltowa na ul. Sportowej 
zniszczona podczas wykonywania prac związanych z budowa kolektora wody? 

4. Kiedy zostanie naprawiona zapadnięta nakładka asfaltowa w miejscu wykonania 
przyłącza wodociągowego na ul. Szczęśliwej w Jadownikach i ul. Piastowskiej         
w Brzesku? 

5. W związku z moją interpelacją na ostatniej sesji dot. naprawy pokrycia dachowego 
na budynku OSP w Jadownikach chciałbym zapytać P. Burmistrza o stanowisko    
w tej sprawie, jaką decyzje Pan podjął? 

6. W odpowiedzi na moje zapytanie z dn. 29.08.2011 dotyczące budowy kanału 
sanitarnego na ul. Wschodniej udzielonej dn. 27. 09.2011 przez p. Prezesa BZK 
wynika że po opóźnieniach w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót 
wykonawca przystąpi do pracy po zakończeniu robót przy ul. Starowiejskiej.         
W związku z tym że prace przy ul. Wschodniej jeszcze się nie rozpoczęły proszę       
o aktualne informacje dotyczące rozpoczęcia tego zadania. 

 
Radny Adam Smołucha zapytał, czy Pan Burmistrz posiada informacje kiedy 
zostanie zakończony remont drugiej nitki obwodnicy brzeskiej, czy nastąpi to przed 
rozpoczęciem EURO?. Jest to problem bardzo istotny stwarzający ogromne  utrudnienia 
dla kierowców przy wjeździe i wyjeździe ze szpitala. 
Czy są prowadzone rozmowy ze Starostwem Powiatowym w  Brzesku odnośnie budowy 
chodnika przy ul. Staropolskiej w Jadownikach?. Zostały już przez powiat podjęte prace 
geodezyjne i projektowe przy tym chodniku, czy są realne szanse aby taka ważna 
inwestycja ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z 3 szkół została rozpoczęta 
w roku przyszłym. 
 
Radna Ewa Chmielarz zapytała czy  jest wydane przez gminę pozwolenie na  przejazd 
ciężkich samochodów ciężarowych po ulicy Trakt Królewski w Morzyskach. Jest to 
droga gminna, cały czas jeżdżą samochody ciężarowe  z autostrady i niszczą drogę 
stwarzając jednocześnie niebezpieczeństwo pieszych i mieszkańców ulicy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał Dyrektora BOSiR czy      
w  BOSiR byłaby możliwość utworzenia sekcji brydża sportowego?. BOSiR administruje 
budynkiem kręgielni, a są chętni mieszkańcy którzy chcieliby brać udział w takiej sekcji 
tym bardziej, że  jest to najmniej kosztowna dyscyplina sportowa. Wspomniał, iż w 
niektórych szkołach średnich w Polsce wprowadza się w ramach dodatkowych godzin 
naukę gry w brydża sportowego. 
 
Ad.6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 
 
Sołtys Bucza Stanisław Milewski jest bardzo zadowolony i dziękuje burmistrzowi 
za to, że most na Buczu wreszcie doczekał się przebudowy. Prace  budowlane wykonuje 
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bardzo dobra firma, most został zburzony, a roboty postępują. Sołtys poprosił                    
o zwrócenie większej uwagi, aby nie niszczona została obecna droga awaryjna, 
objazdowa. Niezbędne jest posypanie tej drogi asfaltem bo w przeciwnym wypadku 
asfalt który tam niedawno położono zostanie całkiem zniszczony. Następnie sołtys 
zwrócił się do komisarza Romana Gurgula, aby w godzinach wieczornych policja częściej 
kontrolowała ciężkie samochody, które jadą od Bochni w kierunku Bucza, gdzie tonaż 
jest wyraźnie  oznakowany, ale tego się nie przestrzega. 
 
Sołtys Wokowic Marian Czarnik poinformował, że zostanie w najbliższym czasie 
zamknięta ul. Tarnowska w Sterkowcu, jest to ulica która prowadzi do Wokowic. Sołtys 
poprosił Burmistrza o wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o tym fakcie, bo 
mieszkańcy dojeżdżają do pracy do Tarnowa i Bochni pociągiem. Firma zabezpieczająca 
winna zabezpieczyć dla tych ludzi przejście, aby można było przejść i przejechać 
rowerem.  
Jest w chwili obecnej wykonywana nowa droga od nowego mostu na Uszwicy na ul. 
Centralnej w stronę Wokowic. Sołtys poprosił, aby przedstawiciel z Urzędu przyglądnął 
się tej drodze gminnej bo sa ogromne dziury. Należy wyegzekwować od firmy naprawę 
tej drogi. Mieszkańcy się skarżą, że ta droga jest w coraz gorszym stanie. 
W imieniu mieszkańców Wokowic  sołtys zwrócił się z prośba do policji o częste kontrole 
w Wokowicach w godzinach od 5.00-7.00 gdzie jedzie  po kilka samochodów 
ciężarowych na żwirownie i mieszkańcom pękają szyby w oknach.  
 
Radny Leszek Klimek zwrócił się z prośbą do policji o częste kontrole w Jasieniu, 
gdyż cały  ruch samochodowy w związku z przebudową obwodnicy przemieszcza się 
przez Jasień. Radny prosi o kontrole na ul. Ks. Mazurkiewicza ponieważ tą ulicą idą 
dzieci do szkoły piechotą. Ulica jest wąska i bardzo niebezpieczna. Sołtys zaproponował 
postawienie  samochodu policyjnego –atrapy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał komendanta policji  czy zostali już  
wykryci sprawcy aktów wandalizmu niszczących przystanki autobusowe. Czy z tego 
tytułu odzyskamy  odszkodowanie?. 
 
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił Komendant Policji w Brzesku Roman 
Gurgul. 
 
Radny Edward Knaga zadał pytanie do sprawozdania burmistrza z działalności          
w okresie międzysesyjnym. Pytanie radnego dot. zmian w komisji w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży działek gminnych. Radny Knaga poprosił o dołączenie 
wyrysu mapy o które działki chodzi i w jakiej części miasta się znajdują. 
 

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

Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji: 
 Radny Adam Kwaśniak  – Komisja Prawa, Porządku Publicznego  i Promocji; 
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, 
 Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
 Radny Adam Smołucha - Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny;  
 Radny Kazimierz Sproski  – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 
 Radna Maria Kądziołka  – Komisja Gospodarki Finansowej; 
 Radny Leszek Klimek - Komisja Rewizyjna;  
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 Radny Edward Knaga  – Komisja  Rewizyjna w wnioski z dnia 23 maja 2012 
rok. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy do przedstawionych sprawozdań są 
uwagi radnych – nikt z radnych nie wniósł uwag. 
 
 
Ad.8 Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 
od ostatniej sesji. 
Sprawozdanie wg. załącznika nr 5 Do protokołu złożyła Przewodnicząca SKM              
w Brzesku Jadwiga Kramer. 
 
W dyskusji nad sprawozdaniem radni omówili temat  składania sprawozdań z pracy 
Kuratora Sadowego. Czy SKM może zobowiązać Kuratora Sadowego do składania 
sprawozdań komisji. Na zapytania radnych odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca SKM 
Jadwiga Kramer. 
W dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę radnych na sposób 
zachowywania się lokatorów mieszkań socjalnych położonych na Placu Kupieckim          
w Brzesku. Stwierdził, że nietrafiona była decyzja przeniesienia na wniosek kuratora 
osoby pijącej alkohol do budynku na Plac Kupiecki, gdzie są matki z małymi dziećmi. 
Efekt jest taki, że schodzą się tam inne osoby pijące, bardzo źle się zachowują i 
zanieczyszczają pomieszczenia budynku. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił swoje spostrzeżenia z odbytej wizji 
komisji Gospodarki Komunalnej w szkolnych sklepikach, w których nadal sprzedawana 
jest niezdrowa żywność. Została w tej sprawie podjęta uchwała i na jej podstawie 
dyrektor szkoły winien respektować zapisy tej uchwały i tym samym mieć wpływ na 
jakość zaopatrzenia tych sklepików. 
Przewodniczący zwrócił się również z prośbą, aby mieć na uwadze  kontynuację prac 
związanych z budową hali sportowej przy PSP nr 3 w Brzesku. Inwestycja została 
rozpoczęta i warto byłoby ją skończyć  tym bardziej, że uczniowie w tej szkole odbywają 
zajęcia wf. na korytarzach. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka zapewnił, że budowa hali sportowej przy PSP Nr 3     
w Brzesku jest priorytetem, jeśli tylko pojawią się wolne środki finansowe  to prace 
zostaną wznowione. Jesteśmy za wykorzystaniem funduszy z kultury fizycznej i sportu. 
 
Ad. 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 
ostatniej  sesji.  
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. 
Burmistrz odpowiedział na zapytanie radnego E.Knagi  dot. sprzedaży działek na 
Pomianowskim Stoku. Zgodził się z radnym, że do powyższego sprawozdania winna 
zostać dołączona mapa obrazująca, gdzie te działki są położone. Zwróci uwagę 
pracownikom przygotowującym sprawozdanie o dołączanie na przyszłość takich 
dokumentów. 
 
Radna Maria Kucia  ustosunkowała się  do zapisów  na stronie 2 sprawozdania, gdzie 
jest mowa o zarządzeniu Burmistrza nr 114/2012  i  zbyciu  lokalu przy ul. Okocimskiej 
Nr 6. Radna stwierdziła, że wystąpiła tutaj pomyłka, gdyż budynek Nr 6 jest własnością 
prywatną. 
 
Burmistrz odpowiedział- zostanie to wyjaśnione. 
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Innych uwag radnych brak - sprawozdanie przyjęte przez radnych. 
Stanowi załącznik do protokołu nr 6. 
 
Ad.10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 
okres od ostatniej sesji. 
Sprawozdanie wg. załącznika nr 7 do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz 
Wawryka. 
Uwag radnych brak - sprawozdanie zostało bez uwag przyjęte przez radnych. 
 
Ad.11.Informacja nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko, w tym 
bezpieczeństwa pożarowego i p/powodziowego. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że  powyższe sprawozdania były 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji, poprosił Komendanta Straży Pożarnej 
o krótkie przybliżenie radnym  powyższych informacji. 
 
Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Brzesku  Piotr Strojny  przybliżył radnym 
główne cele informacji jw., zwracając jednocześnie na  główne cele działalności 
Powiatowej Straży Pożarnej  i OSP w Gminie Brzesko. 
 
Informacje stanowią załączniki do protokołu w pkc 8 i 9  
W  nawiązaniu do  informacji Komendanta radni zadawali pytania związane min.   
z zakupem sprzętu dla potrzeb OSP Jadowniki, pilnym do wykonania remontem dachu 
na budynku OSP w Jadownikach, utrzymaniem przez RPWiK i funkcjonowaniem 
hydrantów na terenie  działania RPWiK, gdzie nieodpowiednie ich eksploatowanie przez 
mieszkańców/ nielegalny pobór wody/ powoduje duże straty na wodzie i tym samym 
większe obciążenie finansowe dla opomiarowanych mieszkańców. 
Radny Bogusław Babicz stwierdził, że nielegalny pobór wody z hydrantów  wpływa 
min. na cenę wody. Radny zapytał pana Komendanta czy  można niektóre z hydrantów 
zlikwidować, oraz czy Spółka RPWiK  wystąpiła z takim wnioskiem do straży?.   
 
 
Zastępca Komendanta Straży Pożarnej w Brzesku  Piotr Strojny  
odpowiedział, jest obowiązujące rozporządzenie, które mówi ile musi być w danym 
miejscu czynnych hydrantów i tyle ich musi być faktycznie. Dla straży pożarnej im jest 
więcej hydrantów tym lepiej, ważne jest również jaka jest ich wydajność. Jeśli tych 
hydrantów będzie mniej to zapewne straż będzie w tym temacie interweniować. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że temat  strat wody  na hydrantach 
jest bardzo ważny, gdyż  co roku mamy około 40 % strat na wodzie za którą niestety 
mieszkańcy muszą potem zapłacić mimo iż jej nie zużyli. 
 
Ad.12. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko. 
Załącznik nr 10 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że powyższa informacja została 
omówiona przez pana Dyrektora  PUP w Brzesku na kilku komisjach. Na posiedzeniu 
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  temat bezrobocia była bardzo dokładnie 
omówiony i  komisja podjęła  w tym temacie wniosek. W związku ze złożonym przez 
komisję wnioskiem przygotowany został Apel w sprawie ograniczenia skutków 
bezrobocia  i zwiększenia środków na aktywizacje zawodową osób bezrobotnych. 
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Przewodniczący przytoczył projekt treści powyższego Apelu. 
W dyskusji nad  propozycją treści powyższego Apelu radni  nawiązali do tematu braku 
pracy  szczególnie dla ludzi młodych  i spraw z tym związanych. 
 
Radny Adam Smołucha nawiązał do informacji jakie przedstawiono komisji Zdrowia 
przez Dyrektora PUP w Brzesku. Przez niespełna półtora roku stopa bezrobocia  rośnie 
dramatycznie, w tej chwili przekracza 13 %, gdzie zdecydowana grupę stanowią ludzie 
młodzi. Stwierdził, że winno się zrobić wszystko i pójść w takim kierunku, aby 
zahamować fale emigracji ludzi młodych poza granice kraju. Środki finansowe 
przeznaczone na aktywizacje bezrobotnych zostały ograniczone drastycznie z kilkunastu 
milionów złotych w roku 2010 do nie całych 4 milionów złotych w roku 2012. 
Środki na staże  i utworzenie nowych  miejsc pracy zostały drastycznie zmniejszone        
w związku z czym młodzi ludzie nie mogą pracować. Wszelkie działania mające na celu 
poprawę tej sytuacji muszą być podejmowane na poziomie rządowym i dlatego komisja 
postanowiła podjąć przedmiotowy apel i skierować go  do parlamentarzystów  celem 
podjęcia stosownych kroków. 
 
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zwróciła uwagę zachowania ludzi młodych 
poszukujących pracy. 
 
Sołtys Sterkowca Józef Witek ustosunkował się do tematu bezrobocia wśród ludzi 
młodych i poszukiwania przez nich pracy. Nie ma żadnego dopasowania wykształcenia 
ludzi młodych dla potrzeb rynku pracy. Uczelnie wyższe kształcą młodzież  na 
kierunkach bez możliwości późniejszego zatrudnienia, dlatego  likwidację bezrobocia 
należy zacząć  od dostosowania uczelni na te zawody na które jest zapotrzebowanie. 
 
Radny Edward Knaga stwierdził - potrzeba nam różnych fachowców, w różnych 
dziedzinach niestety  nie kształci się młodych na tych kierunkach i może stać się tak, że 
za kilka lat tych zawodów nie będzie. Jest takie  powiedzenie, jeśli chcesz komuś pomóc 
to najlepiej zacznij od siebie. Na terenie naszej gminy są  grunty którymi możemy 
zachęcić inwestorów. Otrzymaliśmy tytuł Gmina przyjazna inwestorom. Radny  odnosi 
wrażenie, że w niektórych przypadkach jesteśmy nieprzyjazną gminą. Mamy przecież 
kompleks gruntów Rędziny, należy od tego zacząć i budować nowe zakłady pracy, 
wykorzystać możliwości jakie są i przyciągnąć inwestorów z kapitałem. Taki inwestor nie 
powinien budować kolejnych marketów tylko zakłady pracy dla wielu osób. Musimy 
jako gmina stworzyć warunki do tego, aby  przyszedł na nasz teren obcy kapitał. Radny 
był zdziwiony awanturą dot. gruntów na Żabiej Górze w Jadownikach. Jeśli inwestor 
nam zagwarantował, że będzie tam 18 hektarów przeznaczonych  pod  jakikolwiek 
zakład  pracy to powinniśmy stanąć na głowie aby to uchwalić. Kiedyś niemożliwe było 
wybudowanie kilku km drogi do gruntu na medal, ale teraz przy budowie autostrady 
można  wymóc aby 700 metrów drogi mogło być połączone z drogą A4. jeśli ta droga 
byłaby  wybudowana to po zamknięciu autostrady na pewno byłoby wielu chętnych, ze 
moglibyśmy wybierać inwestorów którzy do nas przyjadą. Przez dwie kadencje była         
o tym mowa, jesteśmy spóźnieni o 8 lat, nie stworzyliśmy warunków do rozwoju              
w przyszłości gminy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do wypowiedzi radnego Edwarda 
Knagi, gmina Brzesko posiada dobre położenie geograficzne, buduje się wiele nowych 
obiektów. Gdyby nie ta dobra lokalizacja i  dobre działania ze strony Burmistrza                
i Starosty, radnych to nie byłoby tego co już mamy. Wiemy, że jest teraz ciężki czas, 
wszyscy staramy się oszczędzać, ale pod względem  posiadania gruntów jesteśmy dobrze 
przygotowani. Zgodził się z radnym Knagą, że należało stworzyć wszelkie możliwości, 
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aby wybudować drogę do gruntów na medal. Przewodniczący nie może się jednak 
zgodzić ze stwierdzeniem dot. gruntów na Żabiej Górce. Tam gdzie należy podjąć 
pozytywną decyzję to się ją podejmuje, jednak w wielu sprawach należy  zachować 
zdrowy rozsądek. Mówimy o terenach przy ul. Szczepanowskiej, można przejechać                  
i zobaczyć, że w tej chwili teren wydobywania piasku pod autostradę  jest dużo większy 
niż  zaznaczono w planie miejscowym, gdzie na to jest wydane pozwolenie. Stwierdził, że 
trudno sobie wyobrazić 18 hektarów wykopalisk blisko zabudowań i centrum miasta , a  
nadto są to tereny parku krajobrazowego, które wyłączone są z działalności górniczej 
 
Radny Edward Knaga zaproponował, aby omówić na posiedzeniach komisji 
perspektywiczne plany zagospodarowania miasta. Poruszył temat piaskowni ponieważ 
ten prywatny przedsiębiorca chce na 18 ha  zrobić zakład przemysłowy. Od 30 lat 
pamięta, że cały teren zachodniej części miasta  miał być terenem handlowo-
przemysłowo –usługowym. Nie było tam planu zagospodarowania i obecnie teren się 
zabudował w taki sposób, że dzisiaj nie możemy z niego wyjść. Przedsiębiorca który 
kupił 18 ha gruntu nie kupił go pod budownictwo tylko pod przemysł i należy mu podać 
rękę. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka ustosunkował się do zagadnień związanych                  
z  pogłębiającym się bezrobociem. W ostatnim czasie na posiedzeniu Zarządu 
Województwa Małopolskiego omawiany był temat bezrobocia. W tej chwili                       
w Małopolsce jest około 149 tysięcy osób bezrobotnych. W roku 2001 było największe 
bezrobocie. Bezrobocie w naszym powiecie jest niższe od średniej wojewódzkiej, 
oczywiście nie ulega wątpliwości fakt, że jest to problem bardzo duży, który  będzie się 
pogłębiał. Mówimy tutaj o rożnych firmach, szczególnie o firmach budujących drogi 
które ogłosiły upadek. Ten proceder może się jeszcze nasilić. Bezrobocie zmniejszyło się 
ponieważ wiele osób wyjechało poza granice kraju, bezrobocie może się pogłębić              
a środki finansowe na aktywne formy zwalczania bezrobocia są co roku dużo niższe. 
 
Radna Maria Kądziołka – w ślad za interpelacjami jakie składała w ostatnim czasie 
ponawia swój wniosek związany z zabezpieczeniem, przy opracowywaniu planów 
zagospodarowania terenów pod strefy aktywności gospodarczej. Jest to sprawa bardzo 
pilna i konieczna, musimy ja przypilnować, aby mogły te tereny powstać i aby 
przedsiębiorcy mogli u nas inwestować, a szczególnie na terenach przy zjeździe                
z autostrady. Będą mogły wówczas powstać nowe zakłady pracy. 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do deklaracji władz browaru z lat 90-
tych w sprawie sfinansowania budowy zjazdu z autostrady i co w zamian miasto 
zaoferowało Browarowi. 
 
Radny Krzysztof Bogusz stwierdził, że istnieją poważne wyspecjalizowane instytucje 
z którymi można nawiązać rozmowy w tym zakresie. W tym celu można zlecić 
poszukiwanie inwestorów dla gminy  pracownikom Biura Funduszy Europejskich, 
ponieważ środki unijne już się kończą. Następnie radny nawiązał do tematu bezrobocia 
wśród młodych ludzi co skłania ich na wyjazdy  zagraniczne, jak również uruchomienia 
na wsiach terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
Na zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.  
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie Apel w sprawie: 
ograniczania skutków bezrobocia i zwiększenia środków na aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych.  
Powyższy Apel został przegłosowany 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 
 
 

Apel Nr XXIV/7/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012r. 
w sprawie: ograniczania skutków bezrobocia i zwiększenia środków na 
aktywizację zawodową osób bezrobotnych.  
  
Stanowi załącznik do protokołu w pkc. 11 
 
 
Przerwa w obradach 30 minut. 
Obrady po przerwie. 
 
 
Ad.13.  
Podjęcie uchwał w sprawach:  
 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, projekt uchwały został omówiony       
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej. Ponadto do 
powyższego projektu uchwały zostanie wprowadzona mała autopoprawka Burmistrza. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012, którą objaśni Skarbnik 
Gminy. 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały ze zmianami wprowadzonymi 
autopoprawką burmistrza.  

Zapytał czy do nowego projektu uchwały są zapytania ? Uwag do projektu uchwały nie 
zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść 
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  Krzysztof 
Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie jak 
niżej: 

Uchwała Nr XXIV/163/2012  
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 
/stanowi załącznik nr 12 do protokołu/. 
 

2) zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z  dnia 28 
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzesko. 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, projekt uchwały został omówiony        
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej. Ponadto do 
powyższego projektu uchwały zostanie wprowadzona mała autopoprawka Pana 
Burmistrza. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012, którą objaśni Skarbnik 
Gminy. 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały ze zmianami wprowadzonymi 
autopoprawką burmistrza.  

Zapytał czy do nowego projektu uchwały są zapytania ? Uwag do projektu uchwały nie 
zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść 
projektu uchwały a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  Krzysztof 
Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie jak 
niżej: 

Uchwała Nr XXIV/164/2012  
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku        
z  dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzesko. 
/stanowi załącznik nr 13 do protokołu/. 
 

3) projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz Powiatu Brzeskiego. 
 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, projekt uchwały został omówiony       
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej. 
Zapytał czy do projektu uchwały są zapytania ? Uwag do projektu uchwały nie 
zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść 
projektu uchwały a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  Krzysztof 
Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie jak 
niżej: 

 
Uchwała Nr XXIV/165/2012  

Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Brzeskiego. 
 
/stanowi załącznik nr 14 do protokołu/. 
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4) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia 
poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta 
i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  nawiązał w swojej wypowiedzi 
do  czasu pracy inkasenta przy US w Brzesku. Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik  
by dopilnować, aby nie powtarzały się takie sytuacje jak w Urzędzie Skarbowym, że US 
pracuje do godziny 15.30,  a punkt inkasenta jest czynny do godziny 14.00. Taki zapis 
winien być zawarty w umowie z inkasentem. 
Zapytał czy do projektu uchwały są zapytania? Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść 
projektu uchwały a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  Krzysztof 
Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty  19 za, jednogłośnie jak 
niżej: 

Uchwała Nr XXIV/166/2012  
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego 
wynagradzania za inkaso.  
/stanowi załącznik nr 15 do protokołu/. 
 
5)  projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji 
projektu w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, projekt uchwały został omówiony        
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach  Komisji. 

Zapytał czy do projektu uchwały są zapytania? Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały,               
a następnie  poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie 
jak niżej: 

UCHWAŁA Nr XXIV/167/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 30 maja 2012r.  
w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach 

Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
/stanowi załącznik nr 16 do protokołu/. 
 
 
6) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2011.  
 
 
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, projekt uchwały został omówiony       
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach  Komisji. 

Zapytał czy do projektu uchwały są zapytania? Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały,                     
a następnie  poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie 
jak niżej: 

UCHWAŁA Nr XXIV/168/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012r  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2011. 
/stanowi załącznik nr 17 do protokołu/. 
 
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za rok 2011r.  
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, projekt uchwały został omówiony         
i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach  Komisji. 

Zapytał czy do projektu uchwały są zapytania? Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały,                
a następnie  poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie 
jak niżej: 

UCHWAŁA Nr XXIV/169/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012r  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Brzesku za rok 2011. 
/stanowi załącznik nr 18 do protokołu/. 
 
 
 
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 
mieszkańców Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie o stwierdzenie nieważności uchwały  Nr XX/142/2012 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do 
zbycia nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej, w związku z wprowadzeniem przedmiotowego 
projektu uchwały do porządku obrad sesji zapytał czy do projektu uchwały są zapytania? 
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały,                
a następnie  poddał go pod głosowanie – został przyjęty  20 za, jednogłośnie 
jak niżej: 

UCHWAŁA Nr XXIV/170/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 maja 2012r 
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę mieszkańców Gminy do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o stwierdzenie 
nieważności uchwały Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia       
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29 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 
gruntowej w drodze przetargu./stanowi załącznik nr 19 do protokołu/. 
 
 
Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

Ad.15.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 
Gminy. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na interpelacje  i zapytania radnych oraz 
przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.  
 
Odpowiedź radnemu Krzysztofowi Boguszowi-  jeśli chodzi o budowę autostrady      
i remont mostu w Wokowicach, nie zawsze GDDP ma obowiązek nas  informować i z nami  
uzgadniać, jednak jeśli coś sami zauważymy  lub sołtysi nam  zgłoszą to zawsze  reagujemy  
i działania podejmujemy. 
Most w Wokowicach faktycznie nie zostanie jeszcze oddany do użytku mieszkańców   
i będziemy interweniować w tym temacie. Prace budowlane przy budowie autostrady 
znowu uległy opóźnieniu i termin oddania do użytku drugiego odcinka autostrady to jest 
rok przyszły i miejmy nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany. 
W składzie komisji opiniującej wnioski są przedstawiciele społeczni w osobach radnego 
Kwaśniaka i Katarzyny Pacewicz-Pyrek, jednak nie wszystkie osoby mogą być członkami 
tej komisji. 
Nie mam jeszcze wyników testów kompetencyjnych  klas szóstych szkół podstawowych,     
w chwili uzyskania tych wyników zostaną przekazane radnym. 
W ostatnim czasie temat sportu młodzieżowego i zajęć dla dzieci jest dyskutowany na 
komisji, poprosił radnego Bogusza, aby o te szczegółowe tematy zapytać komisję.  W dużej 
części programów sportowych bierzemy udział, w wielu z nich środki pozyskujemy. 
 
Odpowiedź radnej Halinie Mrówka- 
Większość szkół w naszej gminie wzięła udział w programie „Złap szansę”, Szkoła                 
w Szczepanowie z przyczyn niezależnych nie przystąpiła do tego programu, takie było ich 
stanowisko.  
 
Odpowiedź radnemu Jarosławowi  Sorysowi - 
Budowa kanalizacji i  nakładki asfaltowej przy ul. Wschodniej w Jadownikach, to zadanie 
bezpośrednio jest realizowane przez RPWiK. Ta nakładka będzie w niedługim czasie 
wykonana. Trwają negocjacje dot. otrzymania dofinansowania na ta ulice z funduszy 
unijnych. 
Temat ulicy Sportowej nie został jeszcze zakończony, nie ma jeszcze odbioru wykonanego 
odcinka wodociągu. Po zakończeniu prac wodociągowych nastąpi naprawa tej ulicy.  
Rozpoczęły się prace remontowe  związane z naprawami ulic, dziur, wybojów, tam gdzie 
były złożone wnioski prace zostały wykonane, pozostałe są wykonywane. 
 
 Odpowiedź radnemu Adamowi Smołucha- 
Remont drogi krajowej Nr 4, burmistrz przybliżył jaki jest harmonogram prac przy 
budowie  ronda na drodze nr 4, oraz wyniki spotkania z wojewodą małopolskim w tym 
temacie. 
 
Odpowiedź radnej Ewie Chmielarz  
Gmina nie wydawała żadnego pozwolenia na przejazd ciężkich samochodów drogami 
gminnymi min. ul. Trakt Królewski w Morzyskach. Temat zostanie zgłoszony do policji, 
aby była częściej kontrola policji na tej ulicy. 
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Odpowiedź radnemu Krzysztofowi Boguszowi – w temacie programu wsparcia  dla 
rodzin wielodzietnych - Taki program w ostatnim czasie został przyjęty w Tarnowie. Jest 
to na pewno rozwiązanie sensowne, na pewno należy działania skoordynować, aby coś 
takiego     u nas powstało. My jako gmina możliwości promocji rodzin wielodzietnych 
mamy niewielkie. Takie działania są sensowne, będzie miało sens jeśli włączą się do tego 
instytucje które takimi programami się zajmują. Pomysł bardzo cenny, jest to działalnie 
dla Komisji Zdrowia i MOPS. 
 
Dyrektor BOSiR udzieli radnemu odpowiedzi pisemnej. 
 
Odpowiedź radnej Halinie Mrówka -  problem kuchni w Przedszkolu Nr 9 jest nam 
znany, ustaliliśmy z Panią dyrektor, że taki remont najlepiej przeprowadzić w wakacje 
tylko musimy jeszcze pozyskać środki finansowe na ten cel. 
 
Odpowiedź  sołtysowi Marianowi Czarnikowi  w sprawie ul. Tarnowskiej w 
Sterkowcu, ta droga zostanie przesunięta  w związku z budową autostrady, w tej sprawie tj. 
utworzenia przejścia dla pieszych zainterweniujemy u wykonawcy drogi. 
Burmistrz zaproponował, aby w sprawach remontów dróg zorganizować spotkanie 
sołtysów, w związku z problemami przy  budowie autostrady. 
 
Odpowiedź radnemu Leszkowi Klimkowi dot. kontroli policji na drogach  
w Jasieniu. Rozwiązania Pana Sołtysa są bardzo racjonalizatorskie, pomyślimy o tym. 
 
Radny Paweł Strojny odpowiedział na zapytanie radnego Ojczyka dot. utworzenia sekcji 
brydża sportowego i zlokalizowania jej w obiektach Kręgielni. 
 
Radny Edward Knaga ustosunkował się do sposobu prowadzonych prac remontowych  
przez firmy przy budowie ronda na drodze Nr 4 i remontu ul. Leśnej. 
Radny stwierdził, że prace są prowadzone bardzo wolno i nie widać  końca  ich 
zakończenia, co jest bardzo niepokojące ponieważ  ta sama firma ma prowadzić prace 
remontowe ul. Leśnej. 
Ponadto radny zapytał w temacie otwarcia szkoły muzycznej w Brzesku, czy  jest możliwe, 
aby szkoła rozpoczęła działalność od września br. 
Na zapytania radnego odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka. 
 
Radny Bogusław Babicz zapytał w temacie zjazdu z autostrady i organizacji ruchu na 
ulicach sąsiednich ul. Leśnej. Radny zapytał czy są już przygotowane przez Starostwo 
Powiatowe zasady organizacji ruchu na tych ulicach sąsiednich, szczególnie ul. Konstytucji 
3 maja, ul. Polną, Kossaka, Wiejska, bo może tam wystąpić zwiększone natężenie ruchu. 
Radny wnioskuje o przygotowanie na wstępie projektu budowy chodnika przy ul. 
Konstytucji 3 Maja, jest to szeroka ulica i zapewne ruch samochodowy będzie się tam 
odbywał  wzmożony. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, pojawiły się ostatnio informacje, że 
terminy wykonania zjazdów będą opóźnione. Optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby te 
dwa zjazdy były ukończone jednocześnie. Z informacji jakie posiadamy od Starostwa 
wynika, że prace remontowe przy ul. Leśnej rozpoczną się początkiem przyszłego roku, 
będziemy wnioskowali, aby na tych lokalnych drogach ruch był ograniczony. W sprawie 
chodnika na ul. Konstytucji myślimy o przygotowaniu dokumentacji. 
 
Burmistrz odpowiedział również na zapytanie radnego Adama Smołuchy w 
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sprawie budowy chodnika w Jadownikach przy ul. Staropolskiej. Rozmawialiśmy ze 
Starostą, aby w roku przyszłym do programu Schetynówka powiat złożył wniosek na ul. 
Staropolską i Małopolską. My również jako gmina deklarujemy wsparcie. W tej chwili ta 
dokumentacja ma być przygotowywana przez powiat, jeśli zostanie przygotowana to w 
roku przyszłym kontynuacja budowy chodnika na pewno miałaby miejsce. Zdajemy sobie 
sprawę, że ta ulica jest bardzo obciążona ruchem i taka potrzeba jest. 
 
 
Ad.16. Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił do wiadomości radnych treść 
postanowień WSA w Krakowie w sprawie złożonych skarg  przez ZNP i  rodziców dzieci           
z Wokowic w sprawie likwidacji szkoły w Wokowicach. Skargi zostały oddalone. 
Powyższe postanowienia są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 
Ponadto Przewodniczący przytoczył treść wniosku komisji Rewizyjnej dot. 
organizowanego koncertu na stadionie OKS. 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że po analizie artykułów prasowych dot. wypowiedzi                
w temacie  organizacji koncertu Doroty Rabczewskiej w dniu 19 maja 2012 r. na stadionie 
OKS, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przygotowanie na sesję Rady Miejskiej  w miesiącu 
maju br. wniosku o skierowanie sprawy na drogę sądową we właściwych trybach, mając na 
uwadze interes i dobry wizerunek Gminy Brzesko.  Głosowano jednogłośnie 
W związku z tym wnioskiem, został przygotowany stosowny wniosek – w tym miejscu  
przewodniczący przytoczył treść powyższego wniosku. 
W szerokiej dyskusji Rada Miejska w Brzesku stwierdziła, iż po zapoznaniu się                      
z doniesieniami medialnymi, wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec publicznych 
wypowiedzi wokalistki Pani Doroty Rabczewskiej, które przedstawiają Gminę Brzesko         
i działalność jej organów w kłamliwym i niekorzystnym świetle ingerując tym samym         
w ich dobre imię. Zawnioskowano  o rozważenie podjęcia właściwych kroków prawnych      
i skierowanie tej sprawy do Sądu Powszechnego celem  ochrony dobrego imienia Gminy 
Brzesko z równoczesnym żądaniem odszkodowawczym. Zobowiązuje się 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku do przekazania wniosku Burmistrzowi 
Brzeska oraz lokalnym i regionalnym mediom. 
Ponadto omówiono temat organizacji w czasie EURO strefy kibica. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść wniosku jw. i poddał go pod 
głosowanie – został  przegłosowany  13 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące jak 
niżej: 
 

Wniosek Nr XXIV/8/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 maja 2012r. 
w sprawie: ochrony dobrego imienia Gminy Brzesko. 

 
/stanowi załącznik do protokołu w pkc. 20/ 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 29 maja 2012 roku 
wpłynęło do Burmistrza  pismo OKS w kwestii wyrażenia opinii w sprawie rozbudowy 
stadionu OKS. Wniosek Burmistrza był poprzedzony pismem Prezesa Klubu OKS – w tym 
miejscu przewodniczący odczytał treść powyższego wniosku oraz odpowiedz burmistrza na 
pismo. 
W piśmie OKS  chodzi głównie o to, abyśmy  w budżecie  br. i latach kolejnych 
zabezpieczyli środki finansowe na rozbudowę stadionu OKS. Nie jest kompetencją 
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burmistrza wprowadzanie nowych zadań i wydatków do budżetu, dlatego skierował to 
pismo do Rady Miejskiej. Dokumentacja zostanie ukończona gdzieś w połowie miesiąca 
czerwca i wówczas będą znane dopiero konkretne kwoty i tak naprawdę nie wiemy  jakie 
kwoty mamy wprowadzać, nie mówiąc już o tym, że  musi to być poprzedzone dogłębną 
analizą finansów gminy. Wobec powyższego przedstawia powyższe pismo do opinii 
radnych. Propozycja opinii została sformułowana  i przewodniczący poprosił o wyrażenie 
opinii  co do treści zgodnie z wnioskiem Burmistrza. 
Przewodniczący odczytał treść opinii jw. 
 
Radny Edward Knaga zawnioskował o oddalenie powyższego pisma OKS, z tego 
względu, że nie znamy wartości kosztorysowej. Kto nam zagwarantuje, że na rok 2014  
będą jeszcze środki unijne na cele rozbudowy boisk sportowych itp. Chociażby nawet takie 
środki były to nie wiemy w  jakim procencie będzie to dofinansowanie, czy nie okaże się, że 
gmina będzie musiała dofinansować np. w 80 % i w tym jest cały problem. Przyznaje się, 
że w dniu dzisiejszym nie zagłosuje za tym wnioskiem, bo nie wie nad czym ma głosować. 
Musi być określona kwota, co się w tej kwocie mieści, kto będzie wspomagał całą  
inwestycję. 
Jeśli zostanie złożona w całości dokumentacja techniczna i kosztorysowa to wówczas 
będziemy się zastanawiać. W roku 2012 nie jesteśmy w stanie wyasygnować z budżetu 
kwoty wyższej niż zatwierdzona w grudniu ub. roku. 
 
Radny Adam Smołucha  stwierdził, że są inne ważne ze społecznego punktu widzenia  
funkcje jakimi musi się zajmować samorząd gminy nie tylko OKS. Radny uważa, że temu 
tematowi winna być poświęcona spokojna dyskusja na komisjach, abyśmy mogli na pismo 
prezesa OKS odpowiedzieć. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że podjęcie decyzji do pisma jest bardzo 
pilne, gdyż może znowu zostać wyartykułowane, że przez Burmistrza klub nie otrzyma 
licencji. Ze wszystkich informacji jakie do nas docierają wynika, że koncert się nie udał 
przez burmistrza. Z pisma  również wynika, że wszystko w tej chwili zależy od burmistrza, 
bo burmistrz daje pieniądze. Na niektóre  punkty pisma jako burmistrz może 
odpowiedzieć, ale na niektóre przytoczył ich treść - potrzebne jest stanowisko Rady 
Miejskiej, ponieważ klub stara się o koncesję, a na pismo musimy odpowiedzieć. 
Zgodnie z propozycja zarządu OKS zostanie zorganizowane spotkanie i zamierzamy tą 
sprawę wyjaśnić. 
W ub. roku była już wstępna dyskusja w tym temacie, ale zawsze mówiłem, że fundusze na 
ten cel muszą pochodzić z funduszy zewnętrznych, bo  gminy na to nie stać.  
 
Sekretarz Stanisław Sułek przybliżył radnym informacje w temacie przepisów PZPN     
w zakresie wydawania licencji. O ile z powyższego pisma wynika, że część 
odpowiedzialności za wydanie licencji ponosi Burmistrz, to poszczególne przepisy mówią    
o  wymogach prawnych i finansowych, które muszą być spełnione. Szukanie tutaj 
odpowiedzialności, że jeżeli burmistrz nie zabezpieczy środków to klub nie otrzyma 
licencji to jest wprowadzaniem w błąd. PZPN nie zwracał się  z żadnym wnioskiem,  w tym 
temacie i takie wzywanie burmistrza do podania konkretnych kwot i konkretnych 
terminów nie ma żadnego uzasadnienia. Może toczyły się jakieś ustne  rozmowy pomiędzy 
członkiem komisji PZPN a klubem, ale nie mają żadnego potwierdzenia w jakichkolwiek 
dostępnych przepisach. Do tej pory na stadionie  miasto  wykonywało te prace, które były  
wymagane ustawą o  imprezach masowych. Wykonanie pozostałych prac są to już 
wewnętrzne przepisy PZPN  lub też dobra wola radnych, którzy zabezpieczają środki            
i pana burmistrza, który wspiera sport i chce te prace wykonywać. Nie ma tutaj przepisów 
które by mówiły o tym, że wystarczy zabezpieczyć kwoty i podać terminy. 
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Radna Halina Mrówka poparła radnego Smołuchę o  przełożenie powyższej dyskusji na 
posiedzenia komisji. Ma nadzieję, że w dobie obecnego kryzysu gospodarczego uda nam 
się wspomóc te działania. 
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel przypomniał, że pan prezes  był łaskaw  
poinformować opinię publiczną na stronie internetowej klubu jakoby to od burmistrza 
zależało uzyskanie licencji przez klub. Pan burmistrz przedstawił pismo OKS do opinii 
radnych ponieważ jest informacja, że do dnia 25 czerwca  należy złożyć wniosek licencyjny. 
Jeżeli te opinie zostaną podjęte dopiero na kolejnej sesji to będzie już po terminie. 
 
Radny Kazimierz Sproski stwierdził, że ten wniosek, który wpłynął stawia tak pana 
burmistrza jak i radę pod ścianą. Tak jakbyśmy byli prezesem, zarządem i jakby to od nas 
wszystko zależało. Przecież jest zarząd, prezes, o tym, że wejdą do pierwszej ligi  wiedzieli 
już pół roku temu. Jest to niebywały sukces jeśli chodzi o takie środowisko jak Brzesko                
i jesteśmy w pełni uznania dla terenów, zawodników, że doprowadzili drużynę do takich 
wyników i takiego poziomu i cieszy się, że coś takiego ma miejsce, ale nie możemy  
dopuścić do tego, że ktoś nas szantażuje, że jeżeli my nie damy pieniędzy, nie 
zdeklarujemy się, że spełnimy wszystkie warunki wymagane przez PZPN to my będziemy 
wszystkiemu winni. Nie wie tego dokładnie, ale, aby zrealizować te wszystkie wnioski  to 
co powinno być na stadionie to są kwoty rzędu kilku milionów złotych i to w bardzo 
krótkim czasie. Należy na pewno spotkać się z przedstawicielami OKS  i temat omówić, 
przemyśleć i podeprzeć odpowiednimi wnioskami. Jeżeli w budżecie gminy są środki na 
ten cel to będzie głosował za, a jeśli ich nie ma to próbujmy się jakoś dogadać. 
 
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, wnioski radnych mogłyby być skuteczne 
gdyby do czasu podjęcia decyzji pozostało około 4 miesięcy. Nie odmówi odbycia 
spotkania, co będzie możliwe do zrobienia to zostanie zrobione tak, aby klub uzyskał 
licencję. Nawet dyskusja na komisji nie będzie  miała  decyzji wiążących, potrzebne jest 
nam stanowisko rady bo tylko rada może  wprowadzić wydatki wieloletnie. 
 
Radna Katarzyna Pacewicz - Pyrek zapytała, czy jest znana minimalna kwota, która 
ten klub uratuje? Radna  życzyłaby sobie, aby radni patrzyli  na tą sprawę tylko i wyłącznie  
pod kątem zawodników i I ligi. Gdyby była znana jakakolwiek kwota to byłoby nam łatwiej 
podjąć decyzję. 
 
Radny Bogusław Babicz zapytał, czy uzyskanie tej licencji wchodzi w grę jakiś termin, 
do kiedy stadion ma osiągnąć  odpowiednie parametry, czy też wykonania innych prac. 
Wiadomym jest, że w ciągu miesiąca nie   uda się wszystkich prac wykonać. 
 
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel przypomniał harmonogram prac jakie powinny 
być wykonane na stadionie OKS w określonych terminach, aby OKS mógł się starać             
o licencję. 
Zasadniczą kwestią jest przeznaczenie konkretnych pieniędzy z budżetu gminy na ten cel, 
pieniędzy których nie ma. Burmistrz przypomniał, że do dnia 25 czerwca musi zostać 
złożony wniosek licencyjny. 
 
Radny Adam Smołucha  stwierdził, że do dnia 25 czerwca rada nie jest w stanie znaleźć 
takich pieniędzy w budżecie gminy. 
 
Radny Bogusław Babicz  stwierdził, że nic nie stało na przeszkodzie, aby taki wniosek 
Zarząd Klubu OKS złożył już 2 miesiące temu. 
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Radna Anna Lubowiecka stwierdziła, że w tej chwili rada ma znacznie ograniczone 
możliwości, aby zabezpieczyć  nie wiadomo jakie duże pieniądze, bo ich po prostu nie ma,  
a musimy pewne wymogi spełnić. 

 
 

Radny Edward Knaga  zaproponował, aby spotkać się z działaczami klubu OKS  
 i omówić ten temat dokładnie. Jeśli w dniu dzisiejszym  nastąpi głosowanie to zagłosuje za 
pod warunkiem, że nie będzie to finansowane ze środków gminy. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał treść opinii Rady 
Miejskiej dot. OKS. 
Opinia została przyjęta przez radnych  10 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące jak niżej: 
 

O P I N I A Nr XXIV/9/2012 
Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 maja 2012 roku 

 
w sprawie: pisma Okocimskiego Klubu Sportowego z dnia 21.05.2012r. 
/ stanowi załącznik do protokołu w  pkc. 21/ 

 
 Radny Krzysztof Bogusz zawnioskował o  szersze zaprezentowanie na stronach 
internetowych utworzonej przez Urząd strefy Kibica w czasie EURO. 
Radny wnioskuje o rozpropagowanie w  mediach lokalnych informacji o naborze do szkoły 
muzycznej. 
 
Radna Maria Kądziołka przedstawiła problem psów, które wchodzą do fontanny na 
brzeskim rynku. Radna wnioskuje o ustawienie tabliczek zakazujących takich zwyczajów, ze 
względu na bezpieczeństwo małych dzieci  gromadzących się przy fontannie. 
Radna zaprosiła wszystkich do udziału w organizowanych przez Zarząd Osiedla „Kościuszki 
–Ogrodowa” majówkach  na osiedlu. 

 
Ad.17.   Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk 
zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 
Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 16.20 

 
 

 
 
 
 
 
Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska  
 


