
P R O T O K Ó Ł  Nr  XXXII/ 2012 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     28 grudnia 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XXXII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb.  

W sesji udział wzięło 20 radnych:  

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. 

Nieobecny radny Stanisław Góra.  

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

załączonych list obecności, oraz : 

1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,  

5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXII Sesji Rady 

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

kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 

20 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Ad. 2.  Przedstawienie porządku obrad.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad  XXXII sesji Rady Miejskiej        

w Brzesku, wraz z przegłosowaną zmianą na dzień 28 grudnia 2012 roku wraz z przyjętymi 

poprawkami: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 10 grudnia 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 XXX Sesji RM. 

8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od XXX Sesji RM. 

9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od XXX Sesji RM. 

10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od XXX Sesji RM. 

11. Informacja Prezesa RPWiK dotycząca stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków w roku 2013.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2013. 

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) uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Brzesko:  

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

- przedstawienie opinii wszystkich Komisji,  

- odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej,  

- przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki,  

- głosowanie autopoprawki Burmistrza, 

 - głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce, 

zgłoszonych przez radnych.  

- głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym 

przegłosowane autopoprawki.  

4) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

5) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku. 
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6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2013; 

7) zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 

r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia 

się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia 

jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania 

jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek 

tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne Gminy Brzesko; 

8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu; 

9) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Brzesko na lata 2013 - 2017; 

10) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013;  

11)      podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 3.  Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 10 grudnia 2012 r. 

 

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 10 grudnia 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 – 

Protokół został przyjęty głosami: 15 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Ad. 4.  Interpelacje radnych. Interpelacji brak.  

 

Ad. 5.  Zapytania radnych.  

Radny Piotr Wyczesany, zapytał, czy wpłynęło do urzędu pismo dotyczące zwiększenia 

odstrzałów dzików. W ostatnim czasie na terenie miejscowości Bucze, odbyło się świąteczne 

polowanie, pomimo, że była możliwość zastrzelenia kilku dzików to myśliwi nie strzelali 

ponieważ jak twierdzili, plan odstrzałów dzików jest wykonany w 100%.  

Radny Krzysztof Bogusz, poprosił o kalkulację kosztów dla Gimnazjum Nr 2 w Brzesku oraz 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku, w latach 2006-2012, jakie na energię elektryczną były 

ponoszone. Proszę również o podanie stawki na energię elektryczną przez BOSiR. 
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Ad. 6.    Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy - pytań brak.  

Radny Edward Knaga, przedstawił wnioski mieszkańców Osiedla Kopaliny-Jagiełły:  

- ul. Zacisze z ul. Elektryczną oraz ul. Poprzeczna i ul. Poprzeczna Wschodnia w Brzesku, nie ma 

przejść oraz pasów, na tym odcinku od ronda, aż do ul. Gajowej wymalować linię ciągłą na osi 

jezdni, ponieważ nie ma tam poboczy.  

- przy samym węźle takie same linie wymalować w kierunku Grądów, mieszkańcy proszą 

również by na ul. Zacisze przynajmniej jeden próg zwalniający zamontować i wzmożyć kontrolę 

policji w kwestii przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, przekroczenie prędkości.  

- następna kwestia jest taka, że w czasie kanalizacji zaraz za zakładem Pana Kobyłeckiego, jest 

staw porosły sitowiem. Jak modernizowali tą ulicę, przerwali ciąg odpływu z tego stawu w dół do 

cieku wodnego. Wczoraj już na naszą interwencję był Pan Niemiec i powiedział, że On to 

poprawi. 

- mieszkańcy proszą o modernizacje ul. Elektrycznej.  

Sołtys wsi Bucze Stanisław Milewski, poinformował, że zakończył się I etap wywozu 

piasku. Odcinek drogi ten jest bardzo zniszczony, dwa przepusty zostały zniszczone, jest to 

droga powiatowa. Proszę, aby Pan Burmistrz podjął interwencję, aby ten odcinek drogi został  

przywrócony do stanu pierwotnego.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że należałoby zmienić plan miasta Brzeska, który 

wisi na dworcu PKP w Brzesku oraz plan wsi Sterkowca który wisi na dworcu PKP w Sterkowcu. 

Chciałbym zapytać, czy będzie coś organizowane na przypadającą w 2013 roku obchody 150- 

lecia wybuchu powstania styczniowego. Czy zostanie coś zorganizowane dla dzieci i młodzieży? 

Czy kamera internetowa która uruchomiona jest na Rynku, mogłaby być całoroczna? 

Czy Gmina współpracuje z Centrum Obsługi Inwestorów, która mieści się w Krakowie, jeśli nie 

czy mogłaby podjąć takie działania? 

 

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  – przedstawił wspólne wnioski z posiedzenia Komisji Prawa, 

Porządku Publicznego  i Promocji oraz komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa; 

 Radny Kazimierz Sproski  – przedstawił wspólne wnioski z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny;  

 Radny Leszek Klimek- przedstawił wspólne wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

i Komisji Statutowej;  

 Radny Maria Kądziołka – Komisja Gospodarki Finansowej;  

Pytania do przedstawionych wniosków:  
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poprosiła Przewodniczącego Komisji Prawa, 

Porządku Publicznego i Promocji o przybliżenie podjętego wniosku w sprawie ul. Wesołej - 

sprzedaży budynku będącego w zasobach Gminy Brzesko.  

Radny Adam Kwaśniak, odpowiedział, że komisja się zapoznała z pismem w sprawie  

ul .Wesołej, która dotyczyła sprzedaży przez mieszkańca z ul. Mickiewicza, budynku będącego w 

zasobach Gminy Brzesko. 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres od 

XXX Sesji RM . 

Sprawozdanie przedstawił Radny Krzysztof Ojczyk w zastępstwie za Przewodniczącą Komisji 

Jadwigę Kramer. Uwag brak.  

 

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

sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, pogratulował wyróżnienia Gminy Brzesko  

w konkursie „Euro Lider MRPO”.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował, dodał, że wyróżnienie zostało 

przyznane za inwestycję budynku Regionalnego Centrum-Kulturalno Bibliotecznego w Brzesku.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. (Stanowi załącznik do protokołu).  

 

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

ostatniej sesji. 

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

Radny Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie realizacji uchwały o stawkach za wywóz śmieci, 

czy ta stawka w wysokości 5 zł za kolejną osobę zamieszkałej w domu wielorodzinnym, została 

utrzymana, bez uwag nadzoru prawnego wojewody? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w ostatnim czasie byłem na spotkaniu wójtów         

i burmistrzów z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tarnowie oraz 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w temacie ustawy śmieciowej. Zostaliśmy 

poinformowani, że nasze uchwały zostały sprawdzone głównie przez RIO. Wiemy, że została 

przyjęta nowelizacja tej ustawy, a w styczniu sejm uchwali zmiany. Na koniec stycznia, kiedy 

zostaną ogłoszone te zmiany, spotkamy się z zespołem ponownie i dostosujemy uchwały do 

„ustawy śmieciowej”, będziemy chcieli jeszcze bardziej korzystniej dostosować dla mieszkańców.  

Wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka, mam zapytanie do sprawozdania - proszę                

o przybliżenie sprawy dotyczącej wykupu działki w Łoniowej przez RPWiK oraz proszę                  

o wyjaśnienie w sprawie odstąpienia od badania sprawozdania finansowego spółki BZK oraz 

MPK przez biegłego.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, na pierwsze zapytanie odpowie, obecny na Sali 

Pan Prezes RPWiK-u. Natomiast na drugie zapytanie w sprawie bilansów spółek - takie wnioski 
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wpływają co jakiś czas, my je badamy, są to koszty, wydatki. Zawsze jest tak, że najpierw jest 

wniosek Rady Nadzorczej, bezpośredni nadzór posiada Rada Nadzorcza, widzą, że praca wypada 

dobrze, to taki wniosek kierują i ja często się przychyliłam do tego wniosku.  

Radny Krzysztof Ojczyk co do pierwszego zapytania Pani Marii, to chodzi o powiększenie 

udziałów w spółce RPWiK, jest to standardowa procedura, którą podwyższamy nasze udziały       

w spółce.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, odnosząc się do pierwszego zapytania przez Panią Marię 

Kądziołka, wyjaśniam, że to jest następstwo uchwały, którą Państwo w ostatnim czasie 

podjęliście Państwo, wniesienie aportów do spółki. Zwiększył się kapitał gminie. Jeśli chodzi        

o Łoniową, musimy i staramy się jako spółka, regulować wszystkie akta prawne, budynki, 

budowle i działki. Są sprawy służebności jak i wykupy różnych gruntów, mamy kilka spraw np.      

w Okocimiu, gdzie ludzie występują do nas o ustalenie służebności pod gruntem prywatnym, 

ponieważ jest taka ustawa. A te sprawy dla spółki są bardzo niebezpieczne, a ten temat                 

w Łoniowej: wyszła sprawa podobna w sprawie służebności, wykupiliśmy 99 m. za kwotę 7 000 

zł.  

Radny Krzysztof Ojczyk, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć się umownie przed 

rozpoczęciem projektowania i przed uzyskaniem pozwolenia na budowę pod przyszłe sieci, które 

zabezpieczałyby przed tego typu odszkodowaniami?  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, trzeba faktycznie rozważyć na przyszłość, to co Pan 

Krzysztof przedstawił.   

 

Ad. 11. Informacja Prezesa RPWiK dotycząca stawek za dostarczanie wody  

i odprowadzanie ścieków w roku 2013. 

 

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, poinformował, że cena wody wzrosła do obecnie 

obowiązującej o 4,2 %, a ścieki o 5, 4 % dla odbiorców indywidualnych, jest to podwyżka 

inflacyjna. Poinformował, że materiały dostarczył do Biura Rady w dniu 24 grudnia.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, informacja przyszła jak materiały zostały już 

rozesłane.  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że do Biura Rady nie zostało 

jeszcze przekazane pismo z poczty. Pani Marta poszła skserować, więc zaraz będziemy to mieć.   

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, odczytał pismo, które dostarczył do urzędu. (Pismo 

stanowi załącznik do protokołu). Pytania:  

Radny Krzysztof Ojczyk, jednym z głównych czynników podwyżek jest cen wzrost energii, 

czy wzorem jak czynią to firmy lokalne i w całej Polsce, spółka RPWiK podpisuje umowy 

trzyletnie, aby obniżyć koszty energii?.  Zwracam na to uwagę, ponieważ na swoim przykładzie, 

udało mi się obniżyć ceny energii o 25 % podpisując umowę na trzy lata. Czy podobnie czyni to 

spółka RPWiK? 
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Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, my na duże punkty odbiorowe spisujemy umowy, 

ostatnim czasem był przetarg na 12 miesięcy, z uwagi można tam najwięcej wynegocjować.  

W mniejszych pozostało to nie zmienione, nie będzie podwyżki, na dużych punktach 

wynegocjowaliśmy minimalne nawet w dół.  

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, mając na uwadze, że przyłączy jest coraz więcej, coraz 

więcej odbiorców ścieków, a te usługi dalej są droższe troszkę wbrew ekonomi. Z reguły im 

więcej sprzedajemy to nieco można ceny zmniejszyć. Jasne jest to i rozumiem, że koszty 

amortyzacji też należy wziąć pod uwagę itp. ale ciężko to nam przyjąć do wiadomości a zwłaszcza 

mieszkańcom w dobie kryzysu.  

Sołtys Sterkowca Józef Witek, jak zostanie w 2013 roku uregulowana sprawa opróżnienia 

indywidualnych zbiorników? Dlaczego nie można sukcesywnie kontrolować, to są kolosalne 

pieniądze, żeby wszyscy byli jednakowo traktowani.  

Radny Bogusław Babicz, wiadomo, że podwyżki są, na pewno dla mieszkańców są uciążliwe, 

natomiast obserwujemy tendencje, iż ta podwyżka jest coraz niższa. Dzięki temu, że jest lekka 

podwyżka inflacyjna, gminy też poniekąd odetchną, ponieważ nie muszą dopłacać. Te ceny są 

cenami realnymi dla mieszkańców. Duża inwestycja jest na terenie Gminy Brzesko oraz 

monitoring sieci wodociągowej. Dzięki inwestycją te ceny będą jeszcze niższe.  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, myślę, że Pan Prezes wstrzyma się od wyższych 

podwyżek i będzie tendencja spadkowa.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że w sprawie ul. Środkowej w Jadownikach, dobrze 

została przeprowadzona kampania informacyjna odnośnie przyłączy do kanalizacji, ponieważ 

rzeczywiście przyniosło to zamierzony efekt. Zapytał na jakim etapie jest inwestycja kanalizacji 

na ul. Wschodniej w Jadownikach.  

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że są bardzo dobre efekty współpracy  

z mieszkańcami z ul. Środkowej w Jadownikach. Z ul. Wschodnią idzie troszkę oporniej, lecz 

podobnie działamy, dokańczamy jeszcze parę spraw, jak skończymy wszystko to ruszymy              

z podobną kampanią informacyjną.  

 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w 

Brzesku na rok 2013. 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że w materiałach na sesję radni 

otrzymali plan pracy, zapytał czy są jakieś poprawki do złożonego projektu? Uwag brak. 

Następnie odczytał treść projektu uchwały i poddał go pod głosowanie- został przyjęty 

głosami: 19 za, jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/223/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2013. 

/stanowi załącznik do protokołu/. 
 



 8 

Ad. 13. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w imieniu Burmistrza Brzeska przedstawiła 

autopoprawkę do projektu uchwały. Pytań brak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały wraz  

z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod 

głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 15 za, przy 15 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/224/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 

/stanowi załącznik 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; 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod 

głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 16 za, przy 16 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/225/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 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 do protokołu/. 

3) uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Brzesko:  

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb odczytał treść opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. (Opinia stanowi załącznik do protokołu).  

- przedstawienie opinii wszystkich Komisji,  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że w punkcie Ad. 7 zostały 

przedstawione wszystkie opinie komisji Rady Miejskiej. 

- odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej,  
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Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że opinia została odczytana             

w punkcie Ad. 7 przez Z-cę Przewodniczącego Komisji Finansowej.  

- przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki,  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła w imieniu Burmistrza Brzeska 

autopoprawkę do projektu uchwały. Pytania: 

Radny Bogusław Babicz, zapytał w sprawie planowanej inwestycji, budowaniu bloku 

komunalnego na ul. Partyzantów w Brzesku. Z informacji Pana Burmistrza w sprawozdaniu 

mamy napisane, że projekt techniczny został wykonany, czyli płatność będzie w kolejnych 

ratach?  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ponieważ projekt był opóźniony, potrąciliśmy 

spora część tego wynagrodzenia, lecz umowa mówi, że kolejna transza - 10 % jest płacona po 

uzyskaniu pozwolenia. My łącznie zmniejszaliśmy te wydatki, natomiast część w tym roku była 

zapłacona po potrąceniu tych należności, natomiast ostatnia część te 10 % będzie dopiero 

zapłacone po uzyskaniu pozwoleń, a to pozwolenie uzyskamy w 2013 roku, zatem wtedy musimy 

to zapłacić, a środki musimy zabezpieczyć.  

Radny Bogusław Babicz, jak to będzie wyglądało perspektywicznie, czy to będzie budować 

prywatna osoba, czy gmina? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, prawdopodobnie sami całego tego obiektu nie 

zdołamy wybudować. Budynek jest zaprojektowany jako niezależne segmenty, więc część działki 

z projektem możemy sprzedać jakiemuś prywatnemu inwestorowi, a jeden segment wybudować 

z własnych środków, może się okazać, że ruszy jakiś program rządowy, umożliwiające gminie 

zdobycie śro0dków.  

Radny Krzysztof Ojczyk, chciałbym poprosić Burmistrza o ponowną deklarację chęci 

konturowania budowy hali sportowej przy PSP Nr 3 w Brzesku. Jest to bardzo ważna                      

i konieczna inwestycja. Uzasadniać więcej nie potrzeba. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dla mnie też jest to ważne zadanie, tutaj 

niezależnie od nas prace zostały wstrzymane. Już pracownikom zleciłem analizę dokumentacji 

ewentualne uzupełnienie i zaktualizowanie kosztorysu. Jeśli tylko nic złego się nie stanie, jeśli 

budżet, który dzisiaj uchwalimy będzie realizowany to chciałbym, aby w lipcu, albo w sierpniu  

w 2013 roku, wprowadzić.  

Radna Maria Kucia, zapytała, czy zostało uwzględniona sprawa funkcjonowania jadłodajni, 

prosiłam na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny o zwiększenie dofinansowania? 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przeanalizowaliśmy ta sprawę i te środki są  

zabezpieczone w budżecie w ramach funduszy alkoholowych.  
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- głosowanie autopoprawki Burmistrza,  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza 

Brzeska. Autopoprawka została przyjęta. Głosowano: 19 za, 0 przeciw,                              

1 wstrzymujący się. Przy 20 radnych obecnych na sali. 

-  głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce, zgłoszonych 

przez radnych - brak poprawek.  

- głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym przegłosowane 

autopoprawki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła projekt uchwały wraz  

z przegłosowaną autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb 

poddał go pod głosowanie – został przyjęty głosami; 18 za, 0 przeciw,  

2 wstrzymujących się, przy 20 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/226/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

4) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał treść opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła projekt uchwały, a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty 

głosami; 18 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się, przy 20 radnych obecnych na sali.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował radnym za przyjęcie Budżetu Gminy 

Brzesko na rok 2013.  

UCHWAŁA NR XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

5) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, poinformował, by radni zgłaszali 

kandydatury do komisji skrutacyjnej.  

 Radny Krzysztof Ojczyk zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Bogusza - radny 

wyraził zgodę  na kandydowanie.  

 Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb zgłosił kandydaturę radnego Bogusława 

Babicza – radny wyraził zgodę  na kandydowanie.  

 Radny Edward Knaga zgłosił kandydaturę radnego Leszka Klimka - radny wyraził 

zgodę na kandydowanie.  

Następnie został przegłosowany skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: 

1. Pan Krzysztof Bogusz; 

2. Pan Bogusław Babicz; 

3. Pan Leszek Klimek. 

Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty głosami: 20 za jednogłośnie, przy 20 

radnych obecnych na sali.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb ogłosił 5 minutową przerwę            

w obradach celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej.  Obrady zostały wznowione po przerwie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, poprosił o zgłaszanie kandydatur 

na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.   

Radny Adam Kwaśniak zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Ojczyka - radny 

wyraził zgodę na kandydowanie. Brak innych kandydatur.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie 

zamknięcie listy kandydatów. Głosowano: 20 za, jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali.  

Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Bogusław Babicz, przedstawił zasady 

przeprowadzenia głosowania.  

Członek komisji skrutacyjnej radny Leszek Klimek  rozdał karty do głosowania.  

Następnie Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Bogusław Babicz odczytywał 

wg. listy obecności nazwiska radnych, którzy kolejno oddawali głos, poprzez wrzucanie  karty do 

urny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb, zarządził 5 minutową przerwę        

w obradach.  

Po przerwie. 
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Przewodniczący komisji Skrutacyjnej radny Bogusław Babicz, odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej (protokół ten stanowi załącznik do protokołu) dla przeprowadzenia 

głosowania i ustalenia wyników wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.  

Krzysztof Ojczyk głosów na TAK: 19 głosów; na NIE -  0 głosów. Obecnych radnych 

-  20, głosowało 19 radnych, w tym głosów ważnych 19.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb, pogratulował Radnemu Krzysztofowi 

Ojczykowi wyboru go na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku i zaprosił go do stołu 

prezydialnego.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował za poparcie wszystkim 

radnym. Nie ukrywam, że spodobało mi się już zasiadanie trochę niżej.   

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb, zarządził 15 minutową przerwę     w obradach: 

od 12:00-12:15.  Po przerwie. 

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2013; 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zgłosił i przedstawił autopoprawkę w imieniu 

Burmistrza Brzeska do projektu uchwały. Autopoprawka polegała na zmianie podstawy prawnej, 

w brzmieniu: „ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 4¹ ust. 1-2 i art.18² ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.        

z 2012 r. , poz.1356) oraz art.10 ust.1-3ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r., poz.124) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje”. Uwag brak.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały wraz       

z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod 

głosowanie – został przyjęty głosami; 18 za, jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych 

na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/229/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko 

na rok 2013 
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/stanowi załącznik do protokołu/. 

7) zmiany uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 

r. o określeniu zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia 

się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia 

jako wkłady niepieniężne [aporty] do spółek prawa handlowego, przekazywania 

jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek 

tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne 

Gminy Brzesko; 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, złożył wniosek, by 

ściągnąć projekt uchwały z dzisiejszych obrad, przenieść ją na następną sesję Rady Miejskiej. 

Argumentował to tym iż, są głosy przeciwne radnych, a także jednej z komisji.  Nic się nie stanie 

jeśli przedłuży się podjęcie uchwały o miesiąc. Jest to czas, aby wypracować wspólne 

stanowisko. Wiem, że może to nie być będzie łatwa rzecz, lecz być może uda się ten czas 

pozytywnie wykorzystać. Jest to moja propozycja do rozważenia przez Państwa.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, zapytał czy są jakieś inne 

wnioski bądź pytania? Brak. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztofa Ojczyka, by ściągnąć z sesji powyższy projekt uchwały na 

następną sesję. Głosowano: 10 za, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się, przy 19 radnych 

obecnych na sali. Wniosek został przyjęty. Powyższy projekt uchwały został 

usunięty z porządku obrad.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że artykuł 28 ustawy o samorządzie 

gminnym, mówi że Rada Gminy może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną 

liczbą osób, ustawowego składu radnych, a ustawowy skład rady wynosi 21.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, to nie jest zmiana 

porządku obrad, my już obradujemy. Idąc tym tokiem myślenia podważylibyśmy wszystkie 

wcześniejsze głosowania, w ramach tego porządku podjedliśmy np. za przełożeniem projektu na 

następną sesję.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, to Państwo decydujecie, ja chciałem tylko przytoczyć 

artykuł. Moim zdaniem teraz nie doszło do ściągnięcia tego punktu z porządku obrad.  

Radny Bogusław Babicz, przychyliłbym się do zdania Pana Krzysztofa Ojczyka, ponieważ 

rzeczywiście jest to jak gdyby obradowanie nad punktem porządku obrad. Nie jest to zmiana      

w porządku obrad. Gdyby chodziło o umieszczenie nowego punktu obrad, dodanie jakiegoś 

punktu, wtedy rzeczywiście. Wobec tego zwykła większość w tym przypadku jest wystarczająca.  
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Radna Maria Kucia, na wszystkich komisjach za wyjątkiem jednej (która przyjęła do 

wiadomości),  pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały, w stosunku do jednego Państwa 

jedna komisja przyjęła ten fakt do wiadomości. Czy jest sens, przedłużać jeszcze o miesiąc 

podjęcie tej uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, jeśli słuchaliśmy 

tych sprawozdań, to wiemy, że komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji, jednomyślnie 

negatywnie zaopiniowała ten projekt, Komisja Komunalna- były cztery głosy na tak, 3 na nie. 

Moją intencją jest to, aby przy uzyskaniu konsensusu spróbować dopracować takie rozwiązanie             

z którego będziemy zadowoleni wszyscy. Bonifikata, która wejdzie w życie i tak 1 stycznia nie 

wejdzie, tylko 14 dni po opublikowaniu. Mam też świadomość, że to omawialiśmy, lecz nie było 

jednomyślności.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, zapytał, czy są jeszcze 

jakieś pytania. Pytań brak.  

7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu; 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt uchwały, a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod głosowanie – został przyjęty 

głosami; 18 za, jednogłośnie. Przy 18 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 

trwałego zarządu 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

8) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Brzesko na lata 2013 -2017; 

Radny Bogusław Babicz, poinformował, że z treści projektu uchwały wynika, że załącznik Nr 

1 do uchwały, natomiast później mamy załącznik Nr 2 do uchwały są to nieruchomości. Czy jest 

to załącznik  do uchwały, czy to jest załącznik do programu? Należałoby to wyprostować, 

ponieważ jest to błąd redakcyjny. Prawdopodobnie ten wykaz budynków, ma być załącznikiem 

nie do uchwały, lecz do programu wieloletniego, więc nie powinien mieć numeru, ponieważ jest 

załącznikiem.  Radny dodał, że zwrócił również uwagę na wyliczenia zaokrągleń w rozdziale 

czwartym, stawek czynszu. Według jego obliczeń, złe są kwoty w zaokrągleniu.  
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Inspektor Wydziału GGMiR Małgorzata Serafin, wyjaśniła, że radny ma rację odnośnie 

załączników, jest to pomyłka redakcyjna przy tworzeniu uchwały. Następnie wyjaśniła, 

obliczenia są uzyskane z kwoty bazowej, a te różnice wynikają z ich zaokrągleń.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, poinformował, że w projekcie uchwały rzeczywiście są 

złe kwoty przy zaokrągleniu. W imieniu Burmistrza Brzeska złożył wniosek, aby wyżej 

wymieniony projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie, aby wycofać z porządku 

obrad projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2013 -2017. Głosowano: 17 za, jednogłośnie, przy 

17 radnych obecnych na sali. Projekt został wycofany z porządku obrad.  

 

8) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013;  

Radny Bogusław Babicz, zgłosił następujące poprawki do projektu uchwały: w planie pracy 

na miesiąc styczeń zmienić temat na: „Informacja na temat wysokości dodatkowych dochodów   

z rozszerzenia stref parkingowych na terenie miasta.” oraz w miesiącu lutym, punkt drugi 

zmienić na: Ocena przygotowań do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesko na 

2013rok, w miesiącu sierpień punkt drugi zmienić na „Informacja o wysokości wpływów do 

budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 2013r.” w miesiącu październik jest mało czytelny 

punkt pierwszy zamieniłbym go na taki temat: „ Informacja o realizacji wdrażania nowych zasad 

funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Brzesko.”  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie w/w poprawki. 

Poprawki zostały przegłosowane głosami 19 za, jednogłośnie, przy 19 radnych 

obecnych na sali.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały wraz        

z poprawkami, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał go pod 

głosowanie – został przyjęty głosami; 19 za, jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych 

na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/231/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

9) podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
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Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, przedstawił zmiany jakie zostały naniesione podczas 

prac na komisjach Rady Miejskiej nad tym projektem uchwały. 

Radna Ewa Chmielarz, poinformowała, że zgłasza wniosek, by do obwodu Nr 21 ul. Wspólną, 

która niedawno była uchwalona, jest to nowa ulica.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, porosił, aby nie wprowadzić tej zmiany, ponieważ przed 

kilkoma miesiącami uchwaliliście Państwo uchwałę o okręgach wyborczych, aby mieszkańcy         

z tej ulicy mogli głosować to najpierw musimy tamtą uchwałę zmienić. Myślę, że w momencie 

zameldowania, pierwszych osób na tej ulicy, tamta uchwała będzie musiała być zmieniona,           

a w dalszej kolejności uchwała o obwodach. Ważniejszą uchwałą jest uchwała o okręgach.  

Radna Anna Lubowiecka, zgłosiła wniosek, który zgłasza już na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Zdrowia oraz Komisji Oświaty, aby do obwodu głosowania nr 22 w PSP w Szczepanowie 

przyłączono ulice z obwodu Nr 21 Mokrzyska: ul. Grzybowa, ul. Parafialna od nr 61 do końca 

numery parzyste i nieparzyste, ul. Gibałówka od nr 84 do końca numery parzyste i nieparzyste. 

Wyjaśniła, że nie przez wszystkie komisje przeszedł mój wniosek. Jest to część Mokrzysk, która 

jest położna bardzo blisko Szczepanowa, rozmawiałam z mieszkańcami. Oni już od dawien 

dawna prosili, aby ułatwić im głosowanie, żeby mogli głosować w Szczepanowie, ponieważ jest 

im tam bliżej. Jeżeli mamy taką możliwość to po prostu to zróbmy, bo jest to dla ich wygody, 

tym bardziej, że mówią o tym od kilku lat. Nie ma tu mowy o jakimś rozdzieraniu Mokrzysk, bo 

same Morzyska została już rozerwana na dwa okręgi wyborcze. Kandydaci są tacy sami, tylko 

jest kwestia miejsca głosowania, by im to ułatwić.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider  proponuję, albo raczej doradzam, by nie zmienianie 

tego projektu, niech zostanie tak jak jest zaprezentowane w materiałach. Wybory odbywają się 

raz na 4 lata, nikomu się nic nie stanie, że przejdzie się 100, 200 czy 500 metrów dalej i odda 

głos w zaproponowanym miejscy, czyli szkole w Mokrzyskach. Myślę, że do tego czasu będą już 

głosowania internetowe, także większego znaczenia nie ma. Natomiast rozdzielanie tych 

Mokrzysk, na trzy okręgi zaciemnia troszkę sytuację, os. Ruchu Oporu, również bym przeniósł 

do okręgu Nr 21 i wtedy Mokrzyska w dwóch okręgach oddaje głosy. Ja również rozmawiałem      

z mieszkańcami, dla nich nie ma większego znaczenia, czy będzie komisja wyborcza                       

w Szczepanowie, czy w Mokrzyskach, skoro mieszkają w Mokrzyskach, są związani z tą 

miejscowością to powinni w tej miejscowości głosować.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, ja uważam, że ordynację wyborczą nie uchwalamy tylko 

na wybory do Rady Gminy, uchwalamy ordynację wyborczą dla wielu wyborów i na dłuższe lata. 

Jestem zbulwersowany sytuacją, że nie ma okręgu wyborczego przy tych jednomandatowych 

wyborach w Wokowicach i nie ma komisji wyborczej. Mieszkańcy nie pójdą głosować, ani do 

Szczepanowa, ani do Sterkowca. Bardzo proszę szanowną radę, żeby jednak ten okręg wyborczy     

w Wokowicach został utworzony, bo ordynację tworzymy na lata. To społeczeństwo, że jest małe 
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nie może być poniżane, przez to  że jest małe, tylko musi mieć takie same możliwości jak inni. 

Kto pójdzie głosować do Sterkowca na radnego - nikt nie pójdzie.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, Państwo radni nie mogą nic w tej sprawie zrobić, 

ponieważ jeśli chodzi o okręgi, które były podejmowane przed trzema miesiącami, norma 

przedstawicielska musi wynosić 0, 51%. w Wokowicach było 0, 21 % niemal połowy 

mieszkańców brakuje, aby utworzyć tam okręg wyborczy. Jeśli chodzi o obwód do głosowania, 

również nie może być utworzony w  Wokowicach, ponieważ ustawa mówi wyraźnie, że musi być 

minimum 500 osób, aby utworzyć komisję. Wobec tego niestety demografia nie pozwala, aby 

pomóc miejscowości w tym, by mieli swojego przedstawiciela.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, Panie Sekretarzu, Rada Miejska jest z ustanowienia 

prawa miejscowego i jeżeli wszystkie warunki mówią za tym, żeby każda komórka nasza 

społeczna z gminy była reprezentowana, to myślę, że Rada Miejska powinna podjąć jakiekolwiek 

kroki po to, żeby wszyscy byli reprezentowani.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, jeżeli społeczeństwo Wokowic postara się i zmieni tą 

ilość mieszkańców to myślę, że czy najbliższych wyborach czy kolejnych jest to możliwie. 

Natomiast, gdybym miał rekomendować miejsce do głosowania w Wokowicach, to 

namawiałbym Państwa do złamania ustawy – kodeks wyborczy.  

Radna Anna Lubowiecka, proszę o wyjaśnienie Panie Sekretarzu, ponieważ słyszałam od 

Pana Sołtysa Mokrzysk Marka Kośmidra, że tworzy się trzy okręgi.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, sołtys się przejęzyczył, chodzi o to, że mieszkańcy 

Mokrzysk głosowaliby w trzech miejscach w takim przypadku.  

Radna Anna Lubowiecka, ułatwmy tym mieszkańcom głosowanie, zwłaszcza, że rzeczywiście 

jest to na lata uchwała.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, a czy gdybyśmy utworzyli obwód wyborczy 

w Wokowicach, czy nie można rozważyć, aby mieszkańców mieszkających bardzo blisko 

Sterkowca włączyć do tego obwodu wyborczego i wtedy spełnilibyśmy tą normę 

przedstawicielską.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zamiar tej uchwały był taki, aby maksymalnie ludziom 

ułatwić, ale również nie komplikować tej uchwały, a co za tym idzie obwieszczeń, które będą 

musiały zostać opublikowane. W gminie Brzesko jest 21 okręgów wyborczych i każdy okręg 

wyborczy ma swój obwód głosowania, jedynie dwa okręgi wyborcze, tam gdzie jest część 

Jasienia i Brzeska, a także część Mokrzysk i Szczepanowa tam postanowiliśmy zaproponować 

dwie komisje wyborcze, po to aby mieszkańcy danej miejscowości głosowali w swojej 

miejscowości.  W sprawie wniosku pani Radnej Anny Lubowieckiej nie chcielibyśmy dzielić ulic 

jeszcze w obwodach. Co do zapytania pani Marii Kądziołki, dzielić miejscowość, która tak 

naprawdę jest na tyle nie dużą miejscowością że nie jest zasadne, aby jeszcze ją dzielić po to 

tylko, aby utworzyć dodatkowy obwód głosowania.  
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Radna Anna Lubowiecka, wobec tego, zgłaszam formalny wniosek, aby do obwodu Nr 22, 

dołączyć ulice: „ul. Grzybowa, ul. Parafialna od nr 61 do końca numery parzyste i nieparzyste,  

ul. Gibałówka od nr 84 do końca numery parzyste i nieparzyste.” 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, dodał, ja nadal apeluję do radnych, aby nasza 

miejscowość czyli Wokowice, miała swoją komisję wyborczą. 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że rozumie sołtysa, lecz nie jest to 

od radnych zależne, ponieważ są takie przepisy, które musimy przestrzegać. Jeżeli byśmy nawet 

taką propozycję zastosowali, to uchyli nam ją Komisarz Wyborczy, bo nie będzie to zgodne           

z prawem wyborczym.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, dodał, że Rada Miejska jest po to, żeby ustawiała prawo 

miejscowe.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, byliśmy na spotkaniu z Panem Krzysztofem Ojczykiem 

u Komisarza Wyborczego, poinformował nas, że cokolwiek by Rada nie zrobiła, jeżeli to będzie 

zgodne z ustawą to tego nie uchyli. Natomiast dla niego najważniejsza jest matematyka, jeżeli, 

by się okazało, że mieszkańców zabraknie to po prostu nam uchyli uchwałę nawet nie będzie 

czekał na protest mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej 

Anny Lubowieckiej. Do obwodu Nr 22, dołączyć ulice: „ul. Grzybowa, ul. Parafialna od nr 61 do 

końca numery parzyste i nieparzyste, ul. Gibałówka od nr 84 do końca numery parzyste                 

i nieparzyste.” Wniosek został przegłosowany, głosami: 9 za, 6 przeciw,                           

4 wstrzymujące.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały wraz         

z poprawkami.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, ja mam pytanie do Pana Sołtysa z Wokowic, 

jeżeli nie możemy utworzyć obwodu w Wokowicach, czy nie lepiej rozwiązaniem dla  

mieszkańców Wokowic byłoby, aby głosowali w Szczepanowie? Wybrać jak gdyby mniejsze zło, 

ponieważ nie możemy złamać przepisów prawa.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, jeżeli zmieniamy ordynację wyborczą, to zmieniajmy ją 

tak, aby była dla mieszkańców dobra. Na ostatnim zebraniu w Wokowicach, które było scalenie 

gruntów, była dyskusja na ten temat ponieważ ludzie już wiedzieli, że są okręgi zmienione. 

Ludzie powiedzieli, albo będziemy głosować u siebie, albo nie będziemy głosować. Szanowni 

radni, powiem krótko, czy wyobrażacie sobie, że ludzie z Wokowic pójdą głosować do 

Sterkowca?! Specjalnie nie pójdą głosować do Sterkowca. Jeżeli ludzie przez 40 lat chodzili 

głosować do Szczepanowa i tam chodzili do Kościoła, to nagle jak się ludziom powie, idźcie do 

Sterkowca głosować to na pewno nikt nie pójdzie. Wokowice  zostaną bez przedstawiciela, bo ta 

nikt głosować nie pójdzie.  

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek, poinformowała, że jak się jest patriotą to wszystko 

jedno, gdzie się głosuje.  
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Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, ordynacji wyborczej nie uchwalamy my, my 

tylko na niej pracujemy i musimy stosować jej przepisy. Chciałabym znać zdanie Pana Sołtysa  

odnośnie przeniesienia obwodu głosowania dla mieszkańców Wokowic ze Sterkowca  do 

Szczepanowa?, gdyż Pan Sołtys wie najlepiej co byłoby lepsze. Wiemy, że dla mieszkańców 

Wokowic najlepiej by było, gdyby mieli w swojej miejscowości obwodową komisję wyborczą i ja 

jestem za tym, lecz nie mamy możliwości prawnej zrobić tego.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, jeżeli przez lata, 30 lat jak jestem na tym terenie, ludzie 

zawsze chodzili głosować do Szczepanowa, to po prostu nie rozumiem czemu nagle mają 

głosować w Sterkowcu? 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka zgłoszę wniosek formalny, aby mieszkańcy 

miejscowość Wokowice, głosowali w Szczepanowie. Aby Wokowice zostały przeniesione do 

obwodu głosowania do miejscowości Szczepanów.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, można tak zrobić w jednej komisji, lecz powiem 

szczerze, że pod względem technicznym mam złe doświadczenia. Komisja mając dwie różne 

karty do głosowania, mówiąc krótko myli sobie karty. Wiadomo, że w komisjach są często starsi, 

po to, aby sobie dorobić i mając to na uwadze, nie zdajemy sobie sprawy jakie stwarza to 

komplikacje z kartami do głosowania. Wariant inny, to jest taki, aby stworzyć w Szczepanowie 

dodatkową komisję. Nie wiem, czy są warunki lokalowe w Szczepanowie, aby zrobić dwie różne 

komisje.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, warunki lokalowe w Szkole Podstawowej      

w Szczepanowie są bardzo dobre, mogły by tutaj funkcjonować dwie komisje. Żadnych 

przeszkód nie ma również, aby w jednej komisji były dwie karty do głosowania, co za problem 

popatrzenia na nazwiska jakie są na danej  karcie, są to sprawy czysto techniczne. Każda komisja 

powinna sobie to rozstrzygnąć. Wyjdźmy na przeciw mieszkańcom Wokowic. 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, jeżeli tworzymy dwie komisje wyborcze w Szczepanowie 

to dlaczego nie stworzymy jednej w Wokowicach, jest lokal, Rada Miejska jest do uchwalenia 

prawa miejscowego.  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że ten temat został już Panu 

sołtysowi wyjaśniony.  

Radny Bogusław Babicz, poinformował, żeby sołtys Wokowic, miał świadomość, że podjęcie 

wniosku Pani Marii Kądziołki, doprowadzi do tego, że mieszkańcy Wokowic będą głosować,  

w jednej komisji z mieszkańcami z Mokrzysk oraz Szczepanowa, wówczas mogą być pomyłki. Ze 

względu liczebnościowych nie będzie dwóch komisji tylko jedna. Proszę przemyśleć ten wniosek 

i czy go Pan podtrzymuje, może się Pan do tego odnieść ? 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, ja dalej podtrzymuje wniosek, by stworzyć oddzielną 

komisję w Wokowicach.  

Radny Jarosław Sorys, czyli Pana sołtysa nie urządza, obwód do głosowania                              

w Szczepanowie? 

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, odpowiedział, że nie.  
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Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, poinformowała, że nadal 

podtrzymuje wniosek formalny złożony wcześniej.  

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie wniosek Pani Marii 

Kądziołki, aby mieszkańcy Wokowic, głosowali w obwodzie w Szczepanowie. Głosowano:  

6 za, 8 przeciw, 6 wstrzymujących się, przy 20 radnych obecnych na sali.  

Wniosek  został oddalony.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą 

poprawką. Głosowano: 14 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się. Projekt uchwały został przyjęty, 

przy 20 radnych obecnych na sali.  

UCHWAŁA NR XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

/stanowi załącznik do protokołu/. 

 

Ad. 14 i Ad 15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na 

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco radnym: 

Radnemu Piotrowi Wyczesanemu - w sprawie dzików, nie było żadnych wniosków z tego 

koła łowieckiego.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi - w sprawie kosztów związanych z energię elektryczną 

w BOSiR, odpowie Panu Pan Kierownik BOSiRu Pan Radny Paweł Strojny. Natomiast w sprawie 

kosztów za energię elektryczną szkoły, przedstawię Panu w najbliższym czasie ponieważ nie ma 

Naczelnika Józefa Cierniaka, a musimy to ze szkoły ściągnąć.  

Radnemu Edwardowi Knadze - my te wnioski przekażemy do Starosty oraz do Zarządu 

Dróg Powiatowych, lecz proszę, aby Pan je również bezpośrednio przedstawił. A te które dotyczą 

gminy, my postaramy się je zrealizować.  

Sołtysowi Stanisławowi Milewskiemu - przekażemy tę sprawę do Zarządu Dróg 

Powiatowych oraz do Starosty Brzeskiego.  

Radnemu Krzysztofowi Boguszowi – w sprawie map, postaram się zagospodarować środki 

na zmianę map. W sprawie obchodów powstania styczniowego, myślę, że ciekawe programy 

postaramy się zorganizować, może jakąś konferencję naukową zorganizujemy - dziękuję za 

przypomnienie o tych obchodach. W sprawie Centrum Obsługi Inwestorów, przez kilka lat 

współpracowaliśmy z nimi, teraz już mniejsza współpraca, dlatego, że jest gorszy czas dla 

inwestorów. Teraz w momencie uruchomienia autostrady, nasze tereny staną się atrakcyjne, 

będziemy podejmować teraz takie działania, aby powstał zjazd z autostrady w kierunku 

północnym.  
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Radny Paweł Strojny, odpowiedział na zapytanie radnego Krzysztofa Bogusza - ceny za 

energie elektryczną będzie bardzo trudno porównać basen do szkoły. Mamy dwie taryfy, 

szczytową i poza szczytową, szkoła w weekend nie pracuje, więc mają jedną taryfę, ale nic nie 

szkodzi na przeszkodzie by do naszej sieci podłączyć, ponieważ Orlik jest podpięty. Na basenie 

koszt 1 kW kosztuje 0, 43 gorsze.  

Ad. 16.  Wolne wnioski i zapytania.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, poinformował, że w wakacje miał okazję odwiedzić 

Muzeum Regionalne w Bieczu. Pozwoliłem sobie chwilę porozmawiać z kierownikiem 

tamtejszego muzeum, która przedstawiła jak powstawało muzeum. Co się okazało, że problem 

nie tkwi w pieniądzach, lecz w zgromadzeniu eksponatów. Myślę, że można byłoby coś takiego     

u nas zrobić, podjąć ten temat kiedyś na sesji. jakby Pan Burmistrz na przyszłej sesji zechciał 

powiedzieć, o ile wzrosły nam koszty utrzymania gminy z powodu otwarcia autostrady.  

W samych Mokrzyskach dodatkowo 20, będzie to generowało dodatkowe koszty, do tego 

przyjdzie odśnieżanie. Trzeci temat, jest taki, że zdesperowani mieszkańcy jakieś dwa miesiące 

temu napisali petycję odnośnie strat czynionych przez dziki, do Wojewody, do Urzędu 

Marszałkowskiego, do Starostwa, w zasadzie tam gdzie się  dało.  Tak się składa dziwnie, że 

odpowiedzi nie udzielił tylko Urząd Miejski. Wnioski są bardzo ciekawe, postaram się na 

przyszłej sesji opowiedzieć parę zdań. Problem nie tkwi w zmianach ustawowych, w posłach 

natomiast problem tkwi lokalnie w planach uchwalanych, każdorazowo przez lokalne władze.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, to nie jest prawdą, że nie otrzymaliście Państwo 

odpowiedzi. Jako jedyny zorganizowałem spotkanie, na każdym zebraniu sołeckim ten temat 

poruszamy, są zapraszani przedstawiciele kół łowieckich. Takim przykładem jest Sterkowiec, 

gdzie była merytoryczna dyskusja, w dwóch kołach doprowadziliśmy, że zwiększyły się odstrzały. 

Zatem spotkania, to był odezw na tą petycję dla mieszkańców, każdy mógł przyjść. Poza tym to 

było złożone tylko do wiadomości. Uważam, że bardzo solidnie do tego tematu przygotowaliśmy 

się.  

Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, poinformował, dlaczego taka dyskusja 

merytoryczna odbyła się w Sterkowcu. Przede wszystkim dlatego, że Pan Sołtys, jak zaprasza to 

jest atmosfera do dyskusji, a Pan Sołtys z Mokrzysk jak zaprasza to atmosfera jest gorsza. 

Pytałem, dlaczego w Mokrzyskach się nie pojawił przedstawiciel koła, a on powiedział tak: nie 

idę ponieważ byłem raz, już więcej nie pójdę.  

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider, myślę, że ta zła atmosfera jest również Pańskim 

udziałem Panie Zastępco. Łowczego zapraszałem do Mokrzyska to miał inne plany nie 

przyjechał. Myślę, że byłaby tylko duża pyskówka z tego tytułu.  

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka - na dwóch sesjach prosiła o wykaz oraz 

namiary na firmy odpowiedzialne za odśnieżanie dróg, do dnia dzisiejszego ich nie mamy. 

Bardzo proszę o ten wykaz.  
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, oczywiście, przypilnuję tego, natomiast jeśli 

potrzebujecie takie namiary, bez żadnego problemu można podjeść do Pana Henryka Pieli, on 

udzieli takich informacji.  

Sołtys Wokowic Marian Czarnik, kończy się budowa autostrady, na sołectwie u mnie, była 

jedna droga, która została zniszczona - ul. Centralna. Proszę, aby naprawa tej drogi nie była 

tylko tzw. „łatanie tej drogi” tylko przywrócić ją do stanu pierwotnego. Zostały również załamane 

wszystkie przypływy. Proszę o interwencję w tych sprawach, aby odtworzyć te przepływy, które 

były przez tą drogę zrobione.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, będziemy tego pilnować. Na Pana interwencję 

podejmowaliśmy zawsze sprawę i ją załatwialiśmy.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, na komisji finansowej, wpłynęło pismo od 

Prezesa MZGM-u, który się oburzył o wypowiedź, która padła na sesji, dotyczącego tego, że           

w MZGM-ie są wolne moce przerobowe. Pan Prezes poczuł się urażony, choć tak prawdę mówiąc 

nie wiem dlaczego, takim stwierdzeniem można się czuć urażonym. Sami pracownicy MZGM-u 

na początku tego roku, (było to spotkanie opłatkowe) wyrażali obawy, że po prostu nie mają na 

tyle pracy. Bali się o to, czy wszyscy w tym składzie dotrwają. To był mój również argument, 

gdzie ja się wypowiadałem na komisjach, że spółka ma możliwości przejęcia obowiązków 

związanych z obsługą tzw. „ustaw śmieciowych”. Ponadto logiczne wydaje się, poza tym to też 

wyszło w dyskusji, przy okazji p. Serafin i Pana Naczelnika Makucha, że substancję 

mieszkaniową która zostanie, to będzie sto kilkadziesiąt, a mieliśmy początkowo 800, a ta 

spółka służyła do administrowania tej substancji, więc nie trzeba być wielkim specjalistą od 

zarządzania nieruchomościami, żeby zobaczyć, że przy niezmiennym stanie zatrudnienia,             

a ubywającej substancji mieszkaniowej może być mniej. Chciałem to publicznie powiedzieć, 

ponieważ dość emocjonalnym tonem pisma Pan Prezes Mrzygłód się odniósł. Druga kwestię, 

którą chciałem poruszyć, jest sprawa ekologiczna. Mamy przed sobą piękna choinkę, mam 

nadzieję, że jak się skończy okres świąteczny nie zostanie ona wyrzucona na śmieci, mam 

nadzieje, że się ją posadzi w godne miejsce i będzie mogła sobie rosnąć.  

Radny Krzysztof Bogusz, w kwestii oszczędności - na komisji połączonej prawa i komisji 

komunalnej,  była kwestia włączenia oświetlenia i ewentualnego montażu układów redukujących 

napięcie, czy moglibyśmy dostać informację, które to są obwody, ponieważ na terenie naszego 

miasta są trzy takie obwody zamontowane, abyśmy mogli porównać sobie jaka jest różnica  

i wskazać mieszkańcom.  

Ad. 17  Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku  

Tadeusz Pasierb podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXXII sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku. 
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Obrady trwały od godz. 9.00 – do godz. 14:10 

 

 

Protokołowała                                                                
     
Joanna Szczepka                                                                                       

 
 


