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P R O T O K Ó Ł  Nr  XXXIII/ 2013 

 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     30 stycznia 2013 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

       w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko  

 

Obradom XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady 

Miejskiej Tadeusz Pasierb . 

W sesji udział wzięło 21 radnych:  

1. Babicz Bogusław, 

2. Bogusz Krzysztof, 

3. Brzyk Franciszek, 

4. Chmielarz Ewa, 

5. Gawiak Jerzy, 

6. Góra Stanisław, 

7. Kądziołka Maria, 

8. Klimek Leszek, 

9. Knaga Edward, 

10. Kucia Maria,  

11. Kwaśniak Adam, 

12. Lubowiecka Anna, 

13. Mrówka Halina, 

14. Ojczyk Krzysztof, 

15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna, 

16. Pasierb Tadeusz, 

17. Smołucha Adam, 

18. Sproski Kazimierz, 

19. Strojny Paweł, 

20. Sorys Jarosław,  

21. Wyczesany Piotr. 

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

załączonych list obecności, oraz : 
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1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, 

3. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, 

4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 

Ad. 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXIII Sesji Rady 

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

kierowników i naczelników oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji 

uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych 

uchwał.  

 

Ad. 2.  Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb  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.  

Przedstawił projekt porządku obrad sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad są  poprawki?. 

Przed sesją radni otrzymali również propozycje planów pracy  dwóch komisji, które zostały 

przyjęte przez komisje już po wysyłce materiałów na sesję. 

 

Radna Maria Kądziołka zawnioskowała o przesunięcie w pkc. 13 podjęcie uchwał,  uchwały  

nr 2 jako nr 3 a uchwały nr 3 jako  nr 2., gdyż te dwie uchwały są od siebie zależne. 

Wniosek radnej głosowano 20 za, jednogłośnie przy 20 obecnych na Sali obrad. 

 

Porządek obrad  XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, wraz z przegłosowaną zmianą na 

dzień 30 stycznia 2013 roku: 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.  
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4. Interpelacje radnych.  

5. Zapytania radnych.  

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.  

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

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

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

10. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2013 r. 

11. Informacja na temat funkcjonowania BIM. 

12. Bieżąca informacja o stanie  środowiska Gminy Brzesko. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 

r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

2) 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; 

3) wieloletniego programu gospodarowania zasobem  mieszkaniowym Gminy Brzesko na 

lata 2013 -2017; 

4) przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2013;  

5) dostępności boiska sportowego w miejscowości Bucze; 

6) przystąpienia do realizacji projektu” Opracowanie kompleksowe planu 

zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim” złożonego w 

ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursu dotacji dla 

jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na 

działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług 

publicznych”. 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 
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Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. 

 

 Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 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 – głosowano  19 za, 1 wstrzymujący  - Protokół został przyjęty.  

 

Ad.4. Interpelacje radnych. 

 

Interpelacje zgłosili radni: 

 Radna Halina Mrówka stwierdziła, aby zwiększyć atrakcyjność handlową centrum miasta 

Brzeska zawnioskowała o wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Głowackiego. 

Bezpośredni dostęp do placówek handlowych poprawi kondycje finansową przedsiębiorców i 

kupców. Szerokość przedmiotowej jezdni pozwala na dokonanie proponowanych zmian. 

 

Radny Jarosław Sorys  Sejm uchwalił 25 stycznia 2013r zmianę ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadza pewne rozwiązania umożliwiające gminom 

bardziej elastyczną politykę w zakresie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych 

(różnicowanie stawek, wprowadzenie zwolnień, dopłat). Zmiana ta daje gminom m.in. 

możliwość wyboru różnych metod ustalania tych opłat, ułatwia gminom ich pobieranie, a 

właścicielom nieruchomości uiszczanie jej. W związku z tym że zmiany te mogą wpłynąć 

korzystnie zarówno dla mieszkańców (wysokość opłat , ułatwienia) jak również wychodzą 

naprzeciw postulatom gmin proszę o podjęcie działań mających na celu dokonanie zmian 

uchwał w zakresie odbioru odpadów komunalnych i gospodarki tymi odpadami które miały by 

obowiązywać od lipca 2013 z uwzględnieniem nowelizacji ustawy „o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach”. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnemu, jeśli ustawa zostanie przyjęta to takie 

działania gmina podejmie. Ustawa została przegłosowana przez Sejm i musi wrócić do Senatu i 

Prezydent musi jeszcze tą ustawę podpisać. Działania w tym kierunku będą podjęte i 

przygotujemy  nowe rozwiązania. 
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Radny Krzysztof Bogusz zapytał w sprawach związanych z promocją Gminy Brzesko, 

pierwsza z nich dotyczy akcji promocyjnej 1 % podatku. Województwo małopolskie 

przygotowywują akcję z tym związaną, jest prośba, aby Gmina Brzesko wystosowała podobny 

apel by mieszkańcy gminy pozostawili 1 % podatku w Gminie Brzesko i wsparli tutejsze 

organizacje pozarządowe. 

Temat drugi to wydawnictwo zeszytów historycznych  o ziemi brzeskiej, Gminy Brzesko i 

Miasta Brzeska. Na ten temat przeprowadził już rozmowy z odpowiednimi osobami o 

wydawaniu tego typu materiałów, Muzeum Okręgowe w Tarnowie jest otwarte na rozmowy, w 

związku z tym  wnioskuje o rozpoczęcie rozmów i  działań w tym temacie. 

 

Ad.5. Zapytania radnych: 

 

Zapytania zgłosili ; 

Radny Jerzy Gawiak – zadał 3 pytania pod adresem policji : 

1) wielokrotnie składał do policji wnioski o kontrole handlu pojazdami, które 

zajmują nie tylko  miejsca parkingowe płatne, ale też blokują miejsca dla osób 

niepełnosprawnych jak np.. parking po byłym placu targowym koło wejścia do 

Ogrodu Jordanowskiego. 

2) aby policja zainteresowała się pojazdem  parkującym na deptaku przy ul. 

Chopina, blokuje  on ulice i miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

3) monitoring miasta nie spełnia oczekiwań mieszkańców jak np. na Placu Żwirki i 

Wigury przy donicach notorycznie parkują samochody blokując wyjazd z 

parkingu. Jest to naprzeciwko kamery  i policja nic z tym nie robi. W tym rejonie 

na ul.Głowackiego samochody parkują na przejściach dla pieszych stojąc po kilka 

godzin. 

4) Na ul.Głowackiego znajduje się sklep ze sprzętem AGD, radny zapytał czy 

właściciel posiada zezwolenie na  pozostawienie w godzinach otwarcia sklepu 

sprzętu AGD na chodniku przed sklepem .Jest zima, zgarnięty na chodnik śnieg a 

sprzęt zgromadzony na chodniku  blokuje mieszkańcom przejście.  

 

Radna Ewa Chmielarz – zawnioskowała o oznakowanie ulicy S. Katarzyny Przybytniak w 

Morzyskach na podporządkowaną drogę wewnętrzną. 

W styczniu br. doszło do kolizji dwóch  samochodów na ul. Trakt Królewski i Policja 

stwierdziła brak tego oznakowania. 
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 Radny Stanisław Góra podziękował Pani dyrektor i pracownikom MOPS w Brzesku za szybką 

udzieloną pomoc o którą prosił, udzieloną człowiekowi w potrzebie. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek – poprosiła o wyjaśnienie jak w chwili obecnej wygląda 

dojazd do ul.Stanisławskiej, czy gmina reagowała, aby przyspieszyć te zmiany i zlikwidować 

uciążliwość dla mieszkańców i jak to będzie wyglądało w czasie. 

Ponadto radna zapytała jakie są plany zagospodarowania budynku po MOK, jak ten budynek 

zostanie zagospodarowany. 

 

Radny Bogusław Babicz  zawnioskował o: 

1)  uporządkowanie parkingu, uprzątniecie warstwy śniegu i lodu, która tam zalega. Są 

interwencje od mieszkańców ul. Kołłątaja szczególnie ludzi starszych, którzy chodzą pieszo do 

kościoła, a jest tam bardzo ślisko. 

2) zwrócił się do policji o interwencje na placu parkingowym koło cmentarza, gdzie młodzież 

urządza sobie  rajdy samochodowe na lodowisku co jest bardzo niebezpieczne dla 

przechodniów. 

3) przyjrzeć się od strony  prawnej jak wygląda sprawa z dwoma działkami przy ul. 

Czarnowiejskiej i Brzezowieckiej, gdzie znajdują się pozostałości po dwóch budynkach 

mieszkalnych, dające schronienie  często osobom bezdomnym, a jest to ładny teren i można go 

odpowiednio wykorzystać i zagospodarować. 

 

Radny Jarosław Sorys w związku z wykonaniem projektu kanalizacji dla miejscowości 

Jadowniki i oczekiwaniem na wydanie decyzji pozwolenia na budowę chciałbym zapytać jakie 

w związku z tym Pan Burmistrz podejmuje bądź planuje podjąć działania mające na celu 

pozyskanie środków pozwalających na przystąpienie do rozpoczęcia prac budowlanych. Czy 

wstępnie znany jest termin rozpoczęcia tych prac jeżeli tak to kiedy doczekamy się tak 

potrzebnej, oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji?. 

Radny Krzysztof Ojczyk  zapytał: 

1) czy w roku bieżącym będzie remontowany budynek DL w Okocimiu, głównie remont 

instalacji elektrycznej i pomieszczeń wewnątrz?; 

2) jakie jest planowane zagospodarowanie budynku po byłej bibliotece przy ul. Puszkina?; 

3) kiedy zostanie przywrócony  kurs linii nr 9 z Okocimia do dworca PKP ?/dotychczas ten 

kurs jest na ul. Szczepanowską/.  
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Ad.6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Sołtys Anna Lubowiecka zapytała w temacie ul. Źródlanej w Szczepanowie. GDDKiA 

zmniejszyła zakres prac  i dlatego pyta czy jest możliwość poszerzenia tej drogi. Przeprowadziła 

wstępne rozmowy z pracownikami UM na ten temat i prosi aby się tym zająć tym bardziej, że 

bardzo istotna sprawą jest przepust, który tam jest osadzony zbyt nisko i należałoby go 

przebudować. 

 

Sołtys Wit Zydroń  podziękował  burmistrzowi za zakup taboretu gazowego do DL w 

Okocimiu jak również pomoc udzielona pogorzelcom z Okocimia. 

 

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; 

 Radny Bogusław Babicz Komisja Statutowa; 

 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; 

 Radny Stanisław Góra  – Komisja Gospodarki Finansowej; 

 Radny Leszek Klimek - Komisja Rewizyjna;  

W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami radny Bogusław Babicz zapytał w temacie 

propozycji utworzenia Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Porębie Spytkowskiej i 

Szczepanowie.  

Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielili  Burmistrz Grzegorz Wawryka, radny K.Ojczyk, 

radna A. Lubowiecka i radny K.Sproski. 

 

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

Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. 
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Przewodniczący Tadeusz Pasierb  podziękował Burmistrzowi, pracownikom UM, radnym i 

wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że Gmina Brzeska otrzymała kolejne wyróżnienie, 

jest to już drugie wyróżnienie w tak krótkim czasie dla naszej gminy. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał z jakie tytułu gmina otrzymała wyróżnienie, a 

następnie podziękował wszystkim za współpracę.  

 

Radna Maria Kądziołka w nawiązaniu do złożonego przez Burmistrza sprawozdania poprosiła 

o  wyjaśnienie  zapisów zawartych w sprawozdaniu dot. odstąpienia Gminy Brzesko od 

realizacji inwestycji i propozycji zagospodarowania pomieszczeń  biurowych po byłej 

bibliotece, jakie są plany w tym zakresie. 

 

Radny Jarosław Sorys poinformował radnych, że w dniu 23 stycznia br. na zebraniu Koła 

Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów  pan radny Leszek Klimek został Prezesem 

tego koła, któremu serdecznie gratuluje. 

Podziękował ponadto burmistrzowi za  znajomość tematu związanego z dzikami  i  obronę 

rolników z gminy Brzesko na przedmiotowym zebraniu Koła Zarządu Małopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów, czego nie można powiedzieć  o pozostałych wójtach   i Burmistrzach. 

Temat dzików jest bardzo ważny i nie należy go zaniedbywać, bo sytuacja jest taka, że jeżeli 

Koło Łowieckie przez 2 lata nie wykonuje planowanych odstrzałów  w wysokości 62 sztuki, a 

dzisiaj ten odstrzał podnosi się do 90 sztuk to jest to stanowczo zbyt mało. Należy te działania 

kontrolować. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zgłoszone zapytania, w miesiącu listopadzie 

2012 roku odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami  kół łowieckich, poczyniono pewne 

ustalenia i sprawdzimy, czy te założenia są realizowane, a jeśli nie to dlaczego?. Na dzień 

dzisiejszy te koła zwiększyły ilość odstrzałów dzików, takie mamy informacje.  

 

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

sesji. 

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

uwag brak.  
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W tym momencie Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział na zapytanie  Radnego Babicza w 

sprawie tworzenia nowych zespołów szkolno- przedszkolnych w Jadownikach i Szczepanowie. 

 

Ad.10. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2013 r. 

Informacje pisemne radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że informacje były przedmiotem analizy na 

poszczególnych komisjach, uwag  żadnych nie zgłoszono, zapytał czy sa uwagi radnych do 

przesłanych sprawozdań. 

Uwag brak. 

 

Ad.11. Informacja na temat funkcjonowania BIM. 

Informacje pisemną radni otrzymali w materiałach na sesję. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że informacje były przedmiotem analizy na 

poszczególnych komisjach, uwag  żadnych nie zgłoszono, zapytał czy są uwagi radnych do 

przesłanych sprawozdań. 

 

Radny Krzysztof Ojczyk przypomniał, że na komisjach zostały wypracowane wnioski, te 

wnioski były odczytane w sprawozdaniach komisji dot. promocji miasta, działalności BIM-u, 

wydarzeń kulturalnych i prosi Pana Burmistrza, aby te wnioski zrealizować. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, że jak tylko będzie to możliwe to będziemy się 

starali zgłoszone wnioski realizować sukcesywnie. 

 

Ad.12. Bieżąca informacja o stanie  środowiska Gminy Brzesko. 

Informacje wg.  załącznika do protokołu przedstawiła Pani Maria Ogar pracownik WIOS 

w Tarnowie. 

 

W dyskusji radni analizowali zagadnienia związane  z czystością wód na terenie  powiatu 

brzeskiego, jakie zostały wykonane  kontrole czystości wód Uszwicy i Dunajca, poziomu hałasu 

na terenie Brzeska i wyniki tych pomiarów,  zbiórki pokryć dachowych eternitowych, 

możliwości podjęcia działań w kierunku  lepszej czystości Uszwicy w następnych latach , 

zaangażowania sąsiednich gmin w uporządkowanie gospodarki ściekowej na swoim terenie co 

zapewne znacznie poprawi czystość rzeki Uszwicy, potrzeby ustawienia  punktów pomiarowych 

czystości wody na rzecze Uszwicy na wlocie i wylocie z miasta Brzeska. 
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Radny Adam Smołucha  przedstawił swoje uwagi do przedłożonej informacji, stwierdził, że z 

informacji nie wynika, aby stan środowiska w Gminie Brzesko znacznie się poprawił, głównie 

jeśli chodzi o zanieczyszczenie Uszwicy, która nadal jest w III klasie zanieczyszczenia WIOS 

winien zwrócić uwagę na lepsze działania w zakresie  poprawy ochrony środowiska w Gminie 

Brzesko. 

 

Radny Krzysztof Ojczyk w podsumowaniu przedstawionej informacji stwierdził, że  jeśli 

chodzi o zanieczyszczenia powietrza to są tutaj stężenia ponadnormatywne  benzopirenu, pyłu i 

innych związków i wymaga to podejmowania szczególnych działań i programów naprawczych.  

W swoich wcześniejszych wypowiedziach Pani Ogar wyjaśniła czego te plany dotyczą, wiemy 

że coś Marszałek Województwa opracowuje, nie wiemy natomiast co robi  Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska i WIOS w Tarnowie. Wiemy, że w tym zakresie jest źle bądź bardzo źle. 

Kolejną rzeczą, którą chce dotknąć to jest jakość wody. W Uszwicy zaobserwowano 

podwyższone wartości baru, rtęci, cynku i niklu, w zasadzie komentować tego nie potrzeba, bo 

na samą myśl człowieka ciarki przechodzą jak się widzi jaką wodę np. nasz browar pobiera.  

Całe szczęście, że jako Brzesko mamy nitkę wodociągową do Dunajca i do Raby i nie 

korzystamy z Uszwicy. Wiemy, że w tej wodzie mamy jeszcze inne związki chemiczne, 

pestycydy, czyli nic co można by było uznać za przyjemne. Kolejną kwestią to jest hałas. W tym 

przypadku te stężenia hałasu są przekroczone dla Brzeska. Uważa, że poziom hałasu jest 

szczególnie ważną sprawą z uwagi na to, że mamy w mieście  główne przecinające się szlaki 

komunikacyjne. Główna droga to droga A4 i tutaj z tego powodu są zagrożone osoby  z wielu 

osiedli, np.: ul. Leśna, Ogrodowa, Kościuszki, Osiedle Starego Miasta, a także ul. Solskiego  bo 

jest dojazd m.in. do CaMPACK-u i tutaj ten ruch transportowy jest potężny. Radny zapytał czy 

WIOS możecie wnioskować do swoich szefów w GIOŚ o to, aby na terenie miasta powiatowego 

jakim jest Brzesko, gdzie jest duże natężenie hałasu i zła jakość powietrza zamontować 

odpowiednie czujniki i dlaczego do tej pory ich nie ma?. W Brzesku gdzie łączą się główne 

szlaki komunikacyjne brak jest urządzeń badających stężenie hałasu. Są takie urządzenia w 

Bochni, gdzie obwodnica przebiega bokiem, a w Brzesku gdzie wszystko idzie przez Brzesko 

tych urządzeń nie ma. Dlaczego państwo jako podległa jednostka GIOŚ dla miasta powiatowego 

o takie urządzenia nie wnioskujecie?. Tutaj są miejsca, gdzie absolutnie tego typu urządzenia  do 

pomiaru są konieczne. Jeśli Uszwica jest tak zanieczyszczona, to czy nie należy objąć 

dodatkowym nadzorem także rzeki Uszwicy?. Na  początku Gminy Brzesko zrobić jeden punkt 

poboru, na końcu Gminy Brzesko zrobić drugi punkt poboru. Pani powiedziała, że nie wie skąd 
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się biorą te zanieczyszczenia. a więc dobra okazja do zainstalowania tych dodatkowych punktów 

poboru wody. Czy WIOŚ może złożyć takie wnioski dla rzeki Uszwicy, bo przy tej rzece 

przecież żyją ludzie, którzy się tą rzeką trują. Nie da się zutylizować do końca zwłaszcza metali 

ciężkich i rtęci. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że informacja jaką otrzymali jest  

alarmująca. Wnioski, o których mówił należy przegłosować jako podsumowanie tej dyskusji w 

późniejszym punkcie porządku obrad. Jego zdaniem można postawić tezę, że zanieczyszczenia 

te mają bezpośredni wpływ na zachorowalność mieszkańców powiatu brzeskiego a zwłaszcza na 

nowotwory złośliwe.  

Proponuje, aby wnioski w związku z przedstawioną informacją na temat Ochrony Środowiska w 

Powiecie Brzeskim za 2011 rok przesłać do Zarządu Województwa Małopolskiego, Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

iż o: 

1) wykonanie stacji pomiaru powietrza na terenie Gminy Brzesko; 

2) punktu pomiaru hałasu na terenie Miasta Brzeska; 

3) zamontowanie dwóch punktów poborów wody w obrębie granic Gminy Brzesko na początku 

i końcu rzeki Uszwicy. 

Środowisko nasze jest bardzo zanieczyszczone,  a mieszkańcy na pewno nie mają o tym pełnej 

wiedzy.  

 

Radny Jarosław Sorys – ustosunkował się do  danych w zakresie zanieczyszczenia powietrza , 

czy zostało  cokolwiek zrobione, aby  ten stan poprawić, to samo dotyczy likwidacji pokryć 

dachowych z eternitu , radny stwierdził, ze do roku 2030  całość azbestu winno  zniknąć z 

obiektów mieszkalnych czy są na to szanse?. 

 

Sołtys Józef Witek nawiązał do poziomu czystości rzeki Niedźwiedź, śmie twierdzić, że 

Uszwicę zatruwa browar, gdzie oczyszczalnia ścieków wypuszcza  brudną wodę do rzeki. 

 

Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielili kolejno Pani  Maria Ogar 

przedstawiciel WIOS w Tarnowie  i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  Henryk 

Piela. 

 

15 MINUTOWA PRZERWA W OBRADACH 

OBRADY WZNOWIONE PO PRZERWIE 
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Ad.13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 

2012 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła projekt uchwały.  

Wyjaśniła na czym polegają zmiany zawarte w projekcie uchwały.  

 

Pytań radnych brak  

Wiceprzewodnicząca Rady  Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 16 za, 

przeciw 0 , 0 wstrzymujących.  

 

UCHWAŁA NR XXXIII/233/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

2) 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; 

 

Pytań radnych brak  

Wiceprzewodnicząca Rady  Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 13 za, 

przeciw 5 , 0 wstrzymujących.  

 

UCHWAŁA NR XXXIII/234/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

3) wieloletniego programu gospodarowania zasobem  mieszkaniowym Gminy Brzesko 

na lata 2013 -2017; 
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Radna Maria Kądziołka  zwróciła uwagę na potrzebę wprowadzenia zmiany w w/w projekcie 

uchwały w paragrafie 5 tj. zmianę terminu do 30 czerwca 2013, gdyż w przeciwnym wypadku 

uchwała nie będzie  spójna z uchwałą wcześniejszą. 

 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek w imieniu Burmistrza zgłosił autopoprawkę do projektu 

powyższej uchwały tj. 

W paragrafie 5 projektu uchwały zmienić  treść zapisu dot. terminu na: „  Bonifikatą 

objęci zostaną najemcy, których wnioski wpłyną przed terminem podanym w powyższej 

uchwale „. 

Pytań pozostałych radnych brak  

Wiceprzewodnicząca Rady  Maria Kądziołka przedstawiła treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 18 za, 

jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

4) projekt uchwały w sprawie  przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku 

na rok 2013. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb przypomniał, że przed sesją radni otrzymali 

dodatkowo 2 załączniki do powyższej uchwały w formie planów pracy komisji Statutowej i  

Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny. 

Uwag radnych do planów pracy komisji brak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za,  

jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

5) projekt uchwały w sprawie  dostępności boiska sportowego w miejscowości Bucze. 

Uwag radnych brak. 



 
Strona 14 z 21 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za,  

jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

 

6) projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu” Opracowanie 

kompleksowe planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie 

tarnowskim” złożonego w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

„Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek 

samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i 

efektywności usług publicznych”. 

Uwag radnych brak. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił treść projektu uchwały a następnie 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb  poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 19 za,  

jednogłośnie.  

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013  

Podjęta uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

Ad.14.i 15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Grzegorz 

Wawryka. 

 

Odpowiedź dla radnej Haliny Mrówka –temat utworzenia miejsc parkingowych wzdłuż ul. 

Głowackiego był  już kiedyś analizowany, została nawet wykonana koncepcja, która  również 

była przedstawiona do analizy  Zarządowi osiedla, jednak zdania w tej sprawie były podzielone. 

Urząd  przygotuje takie rozwiązania w dwóch wariantach przedstawimy je do konsultacji 

komisjom i jeśli  radni takie rozwiązanie zaakceptują to będziemy próbować je wdrożyć. Takie 

rozwiązanie jak planowaliśmy tak praktycznie nie pociągałoby za sobą żadnych kosztów. W 

najbliższym czasie propozycje zostaną przygotowane i przedstawione do zaopiniowania . 

 

Radna Halina Mrówka dodała, że takie propozycje padły na spotkaniu Stowarzyszenia 

Przedsiębiorców Brzeskich i dlatego złożyła swoją interpelację. Przedsiębiorcy pytają 
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szczególnie o parkingi bo samo parkowanie przed sklepem  na pewno przyciągnie więcej 

klientów a gmina będzie miała dochody z opłat parkingowych. 

 

 Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że pierwsza przedstawiona propozycja  przygotowania 

rozwiązań w dwu wariantach jest dobra, należy je przedstawić do konsultacji  radnym, ale 

również wszystkim właścicielom i przedsiębiorcom wzdłuż tej drogi, niech się wypowiedzą, jak 

trzeba przeprowadzić konsultacje z osiedlem. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jest stanowisko Przedsiębiorców Brzeskich, 

jest Zarząd  Osiedla i takie stanowisko im zaprezentujemy. To przedsięwzięcie nie będzie 

kosztowało wiele jeśli się nie sprawdzi to powrócimy do poprzedniego stanu. 

 

Radny Adam Kwaśniak przypomniał, że koncepcja przedstawiona przez Burmistrza jest 

pozytywnie oceniana przez Zarząd Osiedla i mieszkańców, aby zrobić parkingi na ul. 

Głowackiego, ale w koncepcji jedno kierunkowego ruchu. Do całości należy wykonać deptak 

łączący Plac Żwirki i Wigury z Rynkiem. Myśl radnego Ojczyka by zapytać o to osoby  które 

tam handlują  będzie  realizowana w ten sposób, że wszyscy będą chcieli na tak, ale nie będą 

chcieli płacić. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że tak się nie da zrobić są tutaj jednolite zasady 

dla wszystkich.  

 

Radny Adam Kwaśniak nawiązał do wniosku Komisji Gospodarki Finansowej w sprawie 

wyrażenia przez Komisję Prawa opinii w temacie parkowania w Rynku. Komisja Prawa już 

wielokrotnie taki wniosek składała jak również Komisja Gospodarki Komunalnej by całkowicie 

wyłączyć parkowanie z Rynku. Szkoda tego nowego bruku bo jest już zniszczony,  jest 

propozycja chwilowego zatrzymywania się, ale nie parkowania. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, z takim rozwiązaniem wstrzymał się, ponieważ 

odbył dyskusję z przedsiębiorcami brzeskimi, która w jakimś sensie uchwala pewien konsensus. 

Jeżeli w ogóle wyeliminujemy  możliwość parkowania w Rynku to będą protesty mieszkańców, 

proponuje, aby się nad tym wnioskiem zastanowić. 
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Odpowiedź radnemu J.Sorysowi – ustawa śmieciowa jeżeli zostanie już całkowicie przyjęta 

przez Sejm i Senat wówczas  będziemy chcieli mieszkańcom zaproponować korzystniejsze 

rozwiązania. Takie propozycje przygotujemy na koniec lutego lub w miesiącu marcu. 

 

Odpowiedź radnemu K. Boguszowi dot. odpisów podatku w wysokości 1% na terenie gminy 

jest wiele stowarzyszeń na konto których można odpisywać 1 % podatek. Pomysł dobry i warty  

wsparcia. 

W ostatnim czasie zostało wydane przy wsparciu gminy opracowanie- książka „ Na szlaku 

Jakubowym”. Jest to  wydawnictwo ciekawe cieszące się zainteresowaniem. Jest kilka 

wydawnictw w poszczególnych miejscowościach, które  opisują historie tych poszczególnych 

miejscowości. Przymierzaliśmy wydać  w tym roku Album, gdzie będzie sporo zdjęć a mniej 

tekstu by była to forma pamiątki i informacji o całej gminie. Coś takiego jest nam na pewno 

potrzebne. Chcemy, aby powstała książka która każdy może przeczytać, która opisuje historię 

naszej gminy, bo takiego pisma u nas nie ma. Gmina Brzesko ma monografię, jest to 

monumentalne opracowanie, ale chcielibyśmy aby takie opracowanie w Brzesku powstało. 

 

 

Odpowiedź  radnemu Jerzemu Gawiakowi -  wnioski radnego zostaną przekazane do policji.  

 

Odpowiedź radnej Ewie Chmielarz – do oznakowania ulicy  w Morzyskach s.K.Przybytniak  

wniosek został przekazany do merytorycznego referatu celem zlecenia jego realizacji. 

 

Odpowiedź radnemu B. Babiczowi  dot. usunięcia  starych budynków przy ul.Czarnowiejskiej, 

w ostatnim czasie usunięto kilka takich budynków na terenie miasta, lecz wiąże się to z 

odpowiednią procedurą i nakładami finansowymi. W tym wypadku jest problem szczególny bo 

jest problem z właścicielem gruntu. Propozycja rozwiązania podana przez radnego Ojczyka jest 

bardzo kosztowna  i nie jest zwolennikiem tego, aby taka procedurę uruchamiać  i ponieść spore 

nakłady  finansowe a efekt byłby znacznie mniejszy. Zastanowimy się jak to rozwiązać. 

 

Odpowiedź radnemu J. Sorysowi   w chwili obecnej realizowane jest w ramach Funduszu 

Spójności zadanie kanalizacyjne, które obejmuje również część Jadownik. Jest to zadanie nie 

łatwe  i mieliśmy trochę problemów z tym związanych. Jeśli zadanie zostanie ukończone to 

wówczas zobaczymy jaki będzie efekt ekologiczny tzn. ile się mieszkańców podłączy do 

kanalizacji. Kilka takich zadań już zrealizowaliśmy i był problem z podłączeniem się 
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mieszkańców. Wykonując dokumentację kanalizacji w Jadownikach  był trochę rozczarowany 

postawą niektórych mieszkańców  bo wiele z nich chce, aby kanalizacja była budowa, ale 

uzyskanie zgód na jej przebieg trwa bardzo długo. Zadanie zrealizujemy w czasie kiedy będą 

lepsze dochody gminy, obecny okres jest trochę gorszy  finansowo, ale na pewno będą jeszcze 

fundusze unijne na te zadania i będziemy w tym temacie aplikowali. 

 

Radny J.Sorys odpowiedział, że Jadowniki sa dużą miejscowością i problemy z uzyskanie zgód 

na pewno będą tak jak wszędzie, problemy były, ale zostały w jakiś sposób ominięte. Biorąc pod 

uwagę efekt ekologiczny spowodowany ilością podłączeń należy brać pod uwagę konkrety  i 

jeśli w Jadownikach pojawi się z tym problem to będziemy się starali  ten problem rozwiązać.  

 

Odpowiedź radnemu K. Ojczykowi – z informacji jakie posiada wynika, że na remont 

budynku Domu Ludowego w Okocimiu zostały już zabezpieczone środki finansowe i fragment  

tych prac wykonamy.  

 

Odpowiedź radnej M. Kądziołka -   na remont budynku po byłej bibliotece udało nam się 

wykonać dokumentację, w chwili obecnej jest on w władaniu dyrektor biblioteki i mamy plan 

jak ten budynek zagospodarować. 

Dokumentacja jest jeśli będziemy  mieli wszystkie pozwolenia  to kolejny etap będzie polegał na 

tym, aby zabezpieczyć środki finansowe  i takie działania  o pozyskanie środków są przez nas 

czynione. 

Budynek jest  w dobrej lokalizacji i mamy nadzieję, że te propozycje zagospodarowania 

budynku są dobre. Wynajęciem pomieszczeń są zainteresowani przedstawiciele brzeskiego 

Sokoła, Związek Emerytów i Rencistów i  chcieliśmy przenieść  nasz Wydział Edukacji, a 

budynek przy ul. Mickiewicza koło ronda sprzedać. 

MOK został przeniesiony do nowej biblioteki ponieważ chcieliśmy, aby  nakłady na utrzymanie 

tego nowego budynku były znacznie mniejsze. Na zagospodarowanie budynku starego  MOKU 

są dwie propozycje po pierwsze to przeniesienie części wydziałów z Urzędu Miejskiego np. 

USC bo w tym obecnym budynku jest nam ciasno. Sale w MOKU wykorzystuje jeszcze Pani 

dyrektor MOK dla swoich potrzeb i nadal będzie ogólno dostępna. Rozważaliśmy jeszcze 

możliwości  przeniesienia do MOKU szkoły muzycznej, ale  trochę ten budynek byłby dla 

szkoły zbyt mały. 
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Odpowiedź radnemu K.Ojczykowi-  przeanalizujemy możliwość, aby autobus linii nr 9  

jeździł z Okocimia do dworca PKP , jeśli będą możliwości, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

taką zmianę dokonać. 

 

Odpowiedź radnej A.Lubowieckiej ulica o która radna zawnioskowała zostanie skończona 

wynegocjowaliśmy  to z GDDKiA. 

Na tej ulicy jest problem związany z bliskością ogrodzeń  budynków przylegających do tej ulicy, 

więc  zbytniej możliwości poszerzenia tej ulicy chyba nie ma . W przyszłym tygodniu  będzie 

spotkanie w GDDKiA i  przedyskutujemy temat bo może się okazać, że będzie z tym problem. 

 

Odpowiedź radnemu B. Babiczowi -  informacje dot. propozycji tworzenia zespołów szkolno- 

przedszkolnych w Porębie i Szczepanowie przedstawił już Pan Naczelnik Cierniak, 

najważniejsze jest w tym, aby tym naszym propozycjom towarzyszyła zgoda. Jeżeli budynki 

zostaną puste wówczas   zostaną  zagospodarowane na potrzeby miejscowości. 

 

Odpowiedź radnej M. Kądziołka na zapytania dot. przedłożonego sprawozdania  dot. 

wydanego zarządzenia burmistrza o odstąpienia od inwestycji. Pierwsze zadanie to wykonanie 

odwodnienia w części Jadownik  gdzie były poczynione małe nakłady a nie mamy środków  na 

dalsze prace. Drugie zadanie to rozbudowa cmentarza w tym przypadku sa potrzebne większe 

nakłady finansowe, nie mamy na to środków i dlatego od tego zadania odstępujemy. 

 

W czasie dyskusji radnych poruszany był również temat dzików. Temat jest jak najbardziej 

aktualny, będziemy go monitorowali, zorganizujemy na wiosnę spotkanie i zobaczymy 

wówczas, czy jest jakiś krok do przodu w tym temacie. Jest tutaj  potrzebna współpraca kół 

łowieckich, mieszkańców, myśliwych, sołtysów, jesteśmy do dyspozycji i każdy wniosek, który 

zostanie złożony zostanie rozpatrzony.  

 

Radny K.Ojczyk  nawiązał do dyskusji w temacie utworzenia parkingu przy ul.Głowackiego w 

Brzesku. Na pewno nie będzie większych zastrzeżeń ze strony handlujących tam kupców, nie 

mniej jednak  pomysł przeznaczenia tej drogi do ruchu jednokierunkowego  wymaga konsultacji 

przynajmniej z Zarządami Osiedli, bo jest to droga, która dotyka wszystkich mieszkańców 

gminy. Chodzi głównie o to, aby nie było zaraz zbieranych podpisów, że komuś się to nie 

podoba. Minimum konsultacji należy wykonać, ponieważ jest to zbyt duża ingerencja w 

organizację ruchu w mieście. 
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Burmistrz odpowiedział- tak jak powiedziałem wcześniej będziemy te propozycje konsultowali 

z Zarządami Osiedli, gdyby było jednoznaczne stanowisko wówczas byśmy te zmiany już 

dawno wprowadzili, jednak tego stanowiska nie było, więc nie podjęliśmy działań, ale trudno  

jest z każdym indywidualnie rozmawiać. 

 

Radna Maria Kądziołka zapytała, czy w projekcie zagospodarowania budynku po  starej 

bibliotece  uwzględniono pomieszczenia  na utworzenie świetlicy środowiskowej, oraz 

pomieszczenia dla muzeum. 

 

Burmistrz odpowiedział radnej, że nie wszystkie propozycje zostały uwzględnione ponieważ 

nie ma dla wszystkich miejsca, te 3 propozycje  które podał zostały uwzględnione. 

 

Radna Maria Kądziołka zapytała, czy Towarzystwo Sokół jest ważniejsze  niż świetlica 

środowiskowa dla naszych mieszkańców. 

 

Burmistrz odpowiedział radnej, że jedno i drugie jest dla  mieszkańców. Jeśli mowa o  

organizacji świetlicy środowiskowej to należy zwrócić uwagę na fakt, ze  nastały  inne czasy. W 

chwili obecnej ktoś kto chce  spędzić wolny czas  to wybiera lokal. Jeśli  osoby chcące się 

spotykać z innymi to rozmawialiśmy z Panią Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów to 

dla tych starszych osób tam byłyby te pomieszczenia, więc ta funkcja byłaby spełniona. Istnieje 

RCKB gdzie są odpowiednie pomieszczenia, można się tam spotkać, jest otwarta kawiarenka, są 

sale komputerowe i można ten czas wolny spędzić. 

Jeśli chodzi o utworzenie  muzeum, to wszyscy wiemy, że na dzień dzisiejszy nie mamy takiej 

ilości eksponatów  jak i środków finansowych. Nie da się wszystkiego naraz zrobić , jednak nie 

wykluczone, że na takie potrzeby  można zaadaptować wolne pomieszczenia w MOKU.  

Nawet gdyby do MOKU przeszła część UM to i tak będzie możliwość skorzystania z Sali u góry 

i Sali na dole. 

 

Radna Maria Kądziołka advocen do wypowiedzi burmistrza – powiedział pan, że tak samo 

świetlica jak i  Sokół sa dla naszych mieszkańców. Sokół jest stowarzyszeniem osób prywatnych 

będzie wynajmował lokal w naszej  starej bibliotece, natomiast świetlica służy szerszemu 

ogółowi mieszkańców  tj. Osiedla Starego Miasta i Osiedla Kościuszki – Ogrodowa. Przyjmuje 

wypowiedź pana burmistrza, jednak żal jej iż pewnych spraw nie uwzględnia się. W sprawie 
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siedziby Związku Emerytów i Rencistów sama zgłaszała interpelacje i bardzo się cieszy, ze ta 

siedziba się znalazła  i jest pytanie czy tutaj nie można byłoby połączyć tych dwóch spraw tj. 

świetlicy łącznie z działalnością emerytów, ale to nie jest temat na dzisiejszą sesję. 

 

 

Następnie  odbyła się dyskusja pomiędzy radnym Edwardem Knaga a radną Marią 

Kądziołka w temacie historii powstania, reaktywacji i obecnej działalności Brzeskiego 

Towarzystwa Sokół. 

 

Ad.16. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb poinformował Radę Miejską o: 

1) skardze jaka wpłynęła do Biura Rady Miejskiej na Burmistrza Brzeska od Pana  W.S .; 

2) Informacji Prezesa Spółki BZK  dot. podwyżki cen za  odpady komunalne w roku 2013; 

3) Opinii RIO w Krakowie  w sprawie dot. wysokości zadłużenia Gminy Brzesko; 

4) Pisma Komisji Zakładowej MPK w Brzesku o wyznaczeniu terminu spotkania; 

 

Radny Krzysztof Ojczyk   nawiązując do wcześniej dyskusji na temat stanu ochrony 

Środowiska zgłosił wniosek do RM o przegłosowanie  treści Oświadczenia RM  jak niżej: 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego 

załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 

468, poz. 3091 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku oświadcza, co następuje: 

§ 1. 

Rada Miejska w Brzesku wnioskuje do Zarządu Województwa Małopolskiego, Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Krakowie, w związku z przedstawioną informacją na temat Ochrony Środowiska w 

Powiecie Brzeskim za 2011 rok o: 

1) wykonanie stacji pomiaru powietrza na terenie Gminy Brzesko; 

2) punktu pomiaru hałasu na terenie Miasta Brzeska; 

3) zamontowanie dwóch punktów poborów wody w obrębie granic Gminy Brzesko na 

początku i końcu rzeki Uszwicy. 

§ 2. 

Wykonanie wniosku powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku. 

Oświadczenie zostało przyjęte przez radnych  16 za, jednogłośnie 
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z dnia 30 stycznia 2013 r. 
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sołtys Marek Kośmider zawnioskował, aby na przykładzie Sądu Rejonowego w Brzesku, który 

jest bardzo ładnie oświetlony oświetlić budynek naszego brzeskiego ratusza. 

 

Radny Krzysztof Bogusz  zawnioskował o  przygotowanie i przesłanie do redakcji Gazety 

Krakowskiej  sprostowania w sprawie ilości środków pozabudżetowych pozyskanych przez 

Gminę Brzesko z LGD. 

Ponadto radny  ustosunkował się do  wielkości zużycia energii elektrycznej przez PSP Nr 2 w 

Brzesku, radny zawnioskował o przyłączenie tej placówki do transformatora  znajdującego się 

przy basenie, przez co szkoła zaoszczędzi około 25 %  wydatków. 

Wnioskuje ponadto o wytypowanie jednej ze szkół do testu  eksperymentalnego zużycia wody i 

zamontowania mierników, które będą miały wpływ na oszczędności wody. 

 

Sołtys Wit Zydroń zawnioskował o obcięcie gałęzi drzew  na głównej linii energetycznej na 

drodze do Okocimia, gdyż w czasie ostatnich opadów śniegu oblodzone nawisy gałęzi 

blokowały przejazd samochodów. 

 

Ad.17. Zamkniecie obrad sesji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb zamknął obrady 

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 14:30  

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała; Inspektor Marta Kółkowska 


