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P R O T O K Ó Ł  Nr LVI/ 2018 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

     17 października  2018 roku w Sali Nr 212 Regionalnego Centrum Kulturalno 

Bibliotecznego w Brzesku ul. Plac targowy 10 w godzinach od 10.00-15.00 

( pełna treść  dyskusji na sesji stanowi załącznik płyta CD, która znajduje się  

dokumentacji z posiedzenia sesji.) 

Obradom  Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk.  

W sesji udział wzięło 20 radnych: 

1. BOGUSZ KRZYSZTOF  

2. BOROWIECKA BARBARA 

3. BABICZ BOGUSŁAW 

4. BRZYK FRANCISZEK 

5. CIUREJ MARCIN 

6. GAWIAK JERZY 

7. GÓRA STANISŁAW 

8. KĄDZIOŁKA MARIA 

9. KLIMEK LESZEK 

10. KNAGA EDWARD 

11. KOLBUSZ GRZEGORZ 

12. KUCIA MARIA 

13. KWAŚNIAK ADAM 

14. LUBOWIECKA  ANNA 

15. OJCZYK KRZYSZTOF 

16. SORYS JAROSŁAW 

17. ADAM SMOŁUCHA 

18. KAZIMIERZ SPROSKI 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. WYCZESANY PIOTR 

     Nieobecna Radna Ewa Chmielarz – Żwawa  

Ponadto udział w sesji wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

 Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel; 

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha;  

 Sekretarz Stanisław Sułek; 

 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko, mieszkańcy jak 

również zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

 Uczniowie , rodzice i nauczyciele którym wręczono stypendia Burmistrza Brzeska dla 

za wybitne osiągnięcia  naukowe, sportowe i kulturalne. 

Ad. 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzenie 

prawomocności obrad. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk – otworzył obrady 

LVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 17 października  2018 roku na 

godz.10.00. Powitał zebranych na sali Radnych, wszystkich zaproszonych gości wg. 

załączonych list obecności stwierdził, że na sali obrad znajduje się wystarczająca liczba  aby 

Rada mogła obradować i podejmować uchwały.  

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk  poinformował, że 

porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym terminie, zapytał 

czy są uwagi do przesłanych materiałów . Uwag co sposobu doręczenia materiałów na sesję 

nie było.  

Przewodniczący odczytał przesłany porządek obrad sesji – stanowi załącznik do 

protokołu.  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 29.08.2018 r. i 26.09.2018 r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.  

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

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

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji. 

10. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom. 

11. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dwa 

miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej (art. 24”h” ust. 12 ustawy o 

samorządzie gminnym).  

13. Informacja    Burmistrza    Brzeska    dotycząca    oświadczeń    majątkowych   

osób zobowiązanych  do  ich  złożenia  (art.  24”h”  ust.  12  ustawy  o  samorządzie 

gminnym). 

14. Informacja Prezesa Spółki RPWiK na temat działalności Spółki – podjęcie uchwały w 

sprawie  podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego ustalania przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku cen wody dla 

mieszkańców. 

 

15. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

1) zmiany Statutu Gminy Brzesko; 

2) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

3) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

4) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

5) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

6) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

7) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 
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8) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

9) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska”; 

10) zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Jadowniki; 

11) zmiany uchwały Nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Okocim; 

12) zmiany uchwały Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Poręba Spytkowska ; 

13) zmiany uchwały Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa  Jasień; 

14) zmiany uchwały Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mokrzyska ; 

15) zmiany uchwały Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bucze ; 

16) zmiany uchwały Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Szczepanów ; 

17) zmiany uchwały Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sterkowiec ; 

18) zmiany uchwały Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 

roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Wokowice ; 

19) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;  

20) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

21) określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu; 

22) Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019; 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

19. Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne 

osiągnięcia  naukowe, sportowe i kulturalne. ( Sala Audytoryjna RCKB ) 

20. Zamknięcie obrad sesji.  
 

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 

Ad.3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 29.08.2018 r. i 26.09.2018 r. 

 

Do protokołów z sesji  odbytych  w dniach 29.08.2018 r. i 26.09.2018 r. nie wniesiono 

żadnych uwag. 

 

Protokół z dnia 29 sierpnia 2018 roku   - głosowano  15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  

Jak niżej:  

Wyniki głosowania: 

 

Za 15 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk , Kazimierz Sproski, 

Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,  Maria Kądziołka, Góra Stanisław, Klimek 

Leszek,  
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Przeciw: 0 

Wstrzymujące 2: Anna Lubowiecka, Maria Kucia 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa  

Nieobecny na głosowaniu : Adam Smołucha , Bogusław Babicz, Jarosław Sorys   

Protokół z dnia 26  września  2018 roku   - głosowano  14 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące  

Jak niżej:  

Wyniki głosowania: 

 

Za 14 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk , Kazimierz Sproski, 

Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,  Góra Stanisław, Klimek Leszek,  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 3: Anna Lubowiecka, Maria Kucia, Maria Kądziołka  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa  

Nieobecny na głosowaniu : Adam Smołucha , Bogusław Babicz, Jarosław Sorys   

Ad.4. Interpelacje Radnych. 

Interpelacji nie zgłoszono. 

Ad.5. Zapytania Radnych. 

 

W tym miejscu głos zabrał Dyrektor BOSiR w Brzesku Pan Marek Dadej który sprostował 

informacje jakie padły na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 19 września 2018 r. w 

zakresie: 

1) rocznych kosztów utrzymania kortów do tenisa przy ul. Świerkowej – na posiedzeniu 

komisji została przez Pania skarbnik podana kwota 100 tysięcy złotych , jednak jest to 

przekłamanie,  które wynika ze źle dokonanych obliczeń kosztów utrzymania kortów i 

Orlika przez BOSiR. Następnie  Pan Dyrektor  Dadej przedstawił jak te wyliczenia 

zostały dokonywane.  

2) Zaprzecza tez iż od początku roku w ostatnim czasie zostało zwolnionych 14 osób jak 

próbował sugerować Pan Babicz, albo 10 jak to mówił Pan Kazimierz Sproski. 

Informuje, że od 1 stycznia do końca września BOSiR rozwiązał stosunki pracy z 

pracownikami – przybliżył w jaki sposób te umowy zostały rozwiązane, w wyniku 

czego 2 umowy zostały przez niego rozwiązane. Informuje iż są jeszcze potrzeby 

zatrudnienia dodatkowych pracowników. Przed obradami komisji rozmawiał z Panem 

Przewodniczącym Rady Miejskiej , który też zadał pytanie czy BOSiR planuje jakieś 

zwolnienia pracowników?. Poinformował go iż BOSiR nie planuje żadnych zwolnień 

pracowników wręcz odwrotnie będziemy zatrudniać – Przewodniczący potwierdził 

fakt odbycia przedmiotowej rozmowy, że mają być jeszcze zatrudnione rozmowy, a 

nie zwolnione. Przed posiedzeniem komisji w rozmowie telefonicznej z Panem 

Babiczem na jego zapytanie odpowiedział, że BOSiR nie planuje zwolnień , będziemy 

jeszcze zatrudniać bo jest taka potrzeba. Dziwi go , że na komisji na której nie był, a 

mógł być i to wytłumaczyć , Pan Babicz sugeruje iż 14 osób ma być zwolnionych , 

pan radny Sproski sprostował, że ma to być 10 osób . Wydawało się iż tak 
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profesjonalny Przewodniczący jak Pan Babicz  powinien przynajmniej zaprosić osobę 

zainteresowaną bezpośrednio która może na komisji przedstawić wiarygodne 

informacje. Dyskutowanie i wysuwanie wniosków na podstawie plotek jest 

niepoważne.  

3) Podobna sytuacja miała miejsce na komisji rewizyjnej , kiedy to Pani Borowiecka 

otrzymała pismo od Pana W. z żądaniem przeprowadzenia audytu. Dobrym 

obyczajem byłoby by przynajmniej został zapoznany z tym pismem , gdzie mógł na 

komisji pewne rzeczy wyjaśnić i przegłosowany został audyt. Nic nie ma do audytu, w 

miesiącu mają audyt został zakończony i nie pamięta by przewodnicząca omówiła ten 

audyt lub go przedstawiła. Zostało tylko wrażenie, że na BOSiR nie dzieje się źle bo 

jest audyt i na tym stanęło. 

4) Zaprzecza iż BOSiR planuje zwolnienia 10 etatów jak to powiedział kandydat na 

Burmistrza Pan S. P. Na naszej stronie internetowej przed wywiadem w dniu  

8 października pojawiło się ogłoszenie, że BOSiR potrzebuje 3 pracowników i został 

ogłoszony nabór do pracy na  BOSiR. Przedstawił na jakich działach BOSiR może 

wprowadzić oszczędności. 

Do wypowiedzi Dyrektora Dadeja odnieśli się kolejno: 

Radna Barbara Borowiecka – jako przewodnicząca komisji rewizyjnej wyjaśniła, że skarga 

wpłynęła i została przedstawiona radzie  na sesji i przekierowana na komisje rewizyjną. Po 

odczytaniu na komisji rewizyjnej treści skargi radna Maria Kądziołka  zawnioskowała o 

przeprowadzenie audytu. Ten wniosek został przegłosowany. Na jej prośbę do tego wniosku 

został dołączony drugi wniosek  by po ukończeniu audytu komisja prosi o przedstawienie 

informacji dotyczących tej skargi. Jeśli chodzi o pana dyrektora, jeśli są tematy  i 

rozmawialiście z przewodniczącym komisji oświaty przed komisją i jeśli pan Babicz  nie 

zaprosił pana na komisje to w ramach swoich obowiązków gdy jest problem , gdy chce pan 

przedstawić publicznie na komisji, radzie na sesji  to zawsze ma pan dyrektor taką możliwość 

tylko jakoś nigdy pana nie ma. Ostatnia skarga jaka pan złożył nie została rozpatrywana 

ponieważ nie mieliśmy posiedzenia komisji. Uważa, że pewne sprawy które należą do 

obowiązku dyrektora który pełni funkcje i dba o pracowników to są sprawy w zakresie 

dyrektora tej placówki. 

Radny Piotr Wyczesany zapytał dyrektora w sprawie dot. wielkosci kosztów utrzymania 

kortów tenisowych i Orlika oraz sum podanych na komisji oświaty i sprostowania dyrektora 

w tym zakresie .  

Dyrektor Marek Dadej – wyjaśnił skąd się wzięła podana kwota na komisji oświaty na 

utrzymanie kortów i ile dopłaca w ciągu 6 miesięcy  BOSiR oraz kosztów utrzymania Orlika. 

Radny Kazimierz Sproski – odniósł się do swojej wypowiedzi zaprezentowanej na 

posiedzeniu komisji oświaty , która  wynikła min z tego, ze komisja omawiała sprawozdanie z 

wykonania budżetu gminy. Wiedząc, że są problemy w budżecie zapytał w czasie dyskusji 

panią skarbnik o sprawy wypłat dla nauczycieli , czy nie braknie środków. Kilku 

pracowników BOSiR zadało mu pytanie  co się dzieje, że są zwolnienia pracowników na 

BOSiR , na kortach na Orliku , jaka jest tego przyczyna i wyliczyli iż będzie to około 10 

osób.  W związku z czym zapytał na komisji pani skarbnik co jest powodem tego, że są 

zwolnienia na BOSiR bez żadnych złych intencji, a później wyszła z tego jakaś afera.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przypomniał, że wnioski  komisji były takie, by został 

przeprowadzony na basenie audyt i po jego zakończeniu wyniki przekazać Radzie. Zapytał 

burmistrza kiedy ten audyt się zakończył , jeśli się zakończył, to czemu nie mamy wniosków 

z tego audytu co wypłynęło przy okazji  tej dyskusji?. 
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że ten  dokument jest, jeśli komisje będą 

chciały się z nim zapoznać to jest taka możliwość nie ma żadnego problemu.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - Wniosek był jednoznaczny, by przekazać ten dokument 

Radzie. Nie wiemy, kiedy ten audyt był, wyniki miały być przekazane niezwłocznie , może 

jest już kilka miesięcy temu zrobiony, a my nic na ten temat nie wiemy. Poprosił o 

przekazanie tego audytu do Biura Rady. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka Audyt nie wyszedł źle i prosi by nie doszukiwać się w nim 

sensacji. Nie jest to tajny dokument  

Radna Barbara Borowiecka -  jeśli pan dyrektor wiedział, że ten audyt został zlecony i 

przeprowadzony to też w interesie Pana Dyrektora było go przekazać, tym bardziej iż 

słyszymy że audyt nie wypadł źle. Panu dyrektorowi winno zależeć by wyniki audytu były 

jak najszybciej przedstawione radzie.  

Radny Grzegorz Kolbusz – skoro pan dyrektor przybył na sesję by sprostować informacje 

jakie padły na posiedzeniu komisji oświaty i komisji rewizyjnej- te informacje prostował to 

pyta dlaczego wymaga od kandydata na burmistrza Pana S.P. przeprosin na stronie BOSiR  za 

informacje jakie przekazał na tych komisjach?.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - przerwał wypowiedź radnego , pozostawmy kampanię 

wyborczą.  Jest kodeks wyborczy i wszystkie sporne kwestie zostaną w tym trybie 

wyjaśnione.   

Burmistrz Grzegorz Wawryka Pan dyrektor jasno odpowiedział, ze nie był poproszony na 

komisje, a to była dyskusja na komisji . Trudno wyciągać wnioski z komisji i je publikować 

bo jeśli ktoś na spotkaniu mówi że są zwolnienia to sam  by się o to zapytał u źródła, a 

źródłem był pan dyrektor. Kandydat winien zadać pytanie dyrektorowi i wówczas  można 

mówić o takim fakcie. Była dyskusja tak jak powiedział radny Sproski i wyciąganie 

wniosków z dyskusji jest daleko idące.  

Radny Bogusław Babicz   wyjaśnił, że pan dyrektor nie został poproszony na komisję 

Oświaty ponieważ go nie było wówczas w pracy . W dniu 19 września kiedy odbywała się 

komisja oświaty pana dyrektora nie było, sam rozmawiał z panem dyrektorem wcześniej 

telefonicznie i wiedziałem iż nie będzie na komisji stąd tez brak tego zaproszenia.  

 

Ad.6.  Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.  

Zapytanie złożył Radny Krzysztof Bogusz, który zapytał: 

1) Kiedy będą działały hotpspoty w Brzesku , bo nie działają. Gmina płaci za ich 

utrzymanie, a nikt nie może się do nich zalogować. Taka sama sprawa jest z kamerą w 

Brzesku , przynajmniej rok nie działa, dlatego należy usunąć informację ze strony o 

działającej kamerze. 

2) Kilkakrotnie  zwracał się o informacje dla radnych dot. rocznej statystyki sprzedaży 

alkoholu w Gminie Brzesko.  

3) Czy został zakupiony defibrylator do UM?. 
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Ad.7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Krzysztof Ojczyk. 

Uwag radnych brak. 

 

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

Sprawozdanie  otrzymali radni w materiałach na sesję – pytania radnych do sprawozdania. 

Pytania radnych do sprawozdania: 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał – w dniu 4.10.br. Zgromadzenie Wspólników 

RPWiK w Brzesku podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wymogów dla kandydatów na 

członków zarządu RPWiK w Brzesku. Dobrze , że te wymogi zostały ustalone ponieważ 

spełniamy wymóg ustawowy, który jest konieczny.  Zapytał, czy w pozostałych spółkach  

gminnych gdzie 100 % udziałów posiada Gmina Brzesko te wymogi zostały wprowadzone w 

życie?. Swoje pytanie uzasadnił tym, że w spółce MPEC osoby pełniące funkcje członka 

zarządu nie spełniają tych kryteriów.  

 

Odpowiedzi udzielił Inspektor Zbigniew Matras – w pozostałych spółkach jak na razie nie 

wprowadzono tych regulaminów . Mamy odrębną  opinie prawną mówiąca o tym, że 

ustawodawca  nie do końca właściwie sprecyzował zapisy ustawy o gospodarce komunalnej. 

Opinia prawna którą posiadamy mówi o tym iż w zakresie kiedy nie ma tego regulaminu 

wprowadzonego nie można mówić o tym, czy ktoś spełnia lub nie tych kryteriów ponieważ 

ten regulamin dopiero określi jakie te kryteria mają być. Czekamy na to by ustawodawca 

sprostuje te nieścisłości w zapisach ustawowych.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk traktuje to jako klasyczne obejście prawa. Skoro mamy 

opinie z Ministerstwa Skarbu Państwa , która jest jednoznaczna i są opinie prawne radców 

prawnych spółki i urzędu , setki innych opinii. Ustawodawca nie wprowadził  żadnych 

sankcji za to, że wspólnik tego nie zrobił. Opinie, o której pan mówił znalazł na całą Polskę 

tylko jedną, jeśli mamy opinię z Ministerstwa które jest autorem ustaw. Uważa, iż jeśli nie 

problemu ze strony wspólnika Gminy Brzesko czyli pana Burmistrza, że w RPWiK winny 

być kryteria ustalone, a w innych spółkach gminnych nie muszą być wprowadzone, to on tego 

już nie rozumie. 

Pan Zbigniew Matras odpowiedział – przykro mu, że pan przewodniczący tego nie rozumie. 

Opinii Ministerstwa nie ma, jest tylko pismo, wyraźnie tam pisze, że to nie jest opinia.   My 

mamy dwie niezależne opinie prawne . W spółce RPWiK zostały wprowadzone te kryteria bo 

mogą być wprowadzone. Naszym zdaniem nie musza ale mogą. Wnioskowali o to pozostali 

wspólnicy i związek. Pozostali wspólnicy nie wnieśli uwag i wprowadziliśmy je.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, co by się wydarzyło gdyby Gmina Brzesko 

wprowadziła te kryteria uchwałą?. 

Pan Zbigniew Matras odpowiedział – Przy następnym wyborze należałoby stosować się do 

tych wprowadzonych  kryteriów. Na dzień dzisiejszy  gdy  kryteriów nie ma każdy wybór jest 

prawidłowy.  
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - Te przepisy winny być stosowane w dniu wejścia 

uchwały w życie. Jest to klasyczne obejście prawa. Przyjmuje to wyjaśnienie, że nie ma woli 

zmiany stosowania przepisów prawa.  

Pan Zbigniew Matras odpowiedział –  Nie jest to brak woli tylko nie ma takiego przymusu. 

Nie ma sankcji za wprowadzenie i nie musi się tego wprowadzać. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk Jest wiele przepisów ustaw gdzie nie ma sankcji i są 

wprowadzane i stosowane w codziennym życiu. 

 Ad.9. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji. 

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

do sprawozdania brak. 

 

Ad.10. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 

Ad.11. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych. 

  

Kierownik Rafał Najdała dokonał omówienia informacji zawartych w pkc.10 i 11 porządku 

obrad sesji. W szerszej informacji Pan Kierownik odniósł się do tematu opracowania i 

składania wniosków o utworzenie Strefy Inwestycyjnej w Brzesku przez Gminę Brzesko. 

Wyjaśnił szczegółowo jakie tereny mogą znajdować się w strefie inwestycyjnej , jaka winna 

być ich powierzchnia i w której części  Gminy takie grunty się znajdują. Wyjaśnił zasady 

zabezpieczenia w budżecie środków na wkład własny do złożonych wniosków  oraz wielkosci 

pozyskiwanych  środków. Kosztów utworzenia strefy przemysłowej w Buczu , przybliżony 

koszt budowy drogi do tych terenów. W Brzesku jest teren około 40 ha ale jest to łąka na 

bagnach otoczona zabudową mieszkaniową.   Wyrównanie tego terenu są to ciężkie miliony 

złotych, będzie to budzić zapewne niezadowolenie okolicznych mieszkańców  . Gmina 

posiada  odpowiednią działkę na Pomianowskim Stoku ale tam jest półtora ha, a wniosek 

wymaga by strefa miała minimum 2 ha, brak jest również drogi. Nie ma innych działek w 

Brzesku według informacji jakie uzyskał z Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.  

 

Radny Jarosław Sorys   zapytał,  gdzie znajduje się ten teren 40 ha , podmokły o którym pan 

kierownik mówił. Poprosił by pan kierownik wskazał różnice np. w zagospodarowaniu 

terenów  wcześniej wspominanych, dawanych za wzór w pobliżu Bochni, Niepołomic, czym 

to się różni. Plusy i minusy tego przedsięwzięcia , zapełnienia tego terenu. 

 

Kierownik Rafał Najdała – odpowiedział, sprzedawaliśmy 5 działek inwestycyjnych w 

Brzesku o łącznej powierzchni 1,5 ha przez 7 lat. Logicznie myśląc to rozumiane było, że nie 

ma chyba  takiego wielkiego zapotrzebowania. W tym okresie byli również przedsiębiorcy 

którzy nabyli działki od innych prywatnych właścicieli i te tereny powstawały. Przedstawił 

czym się różniły tereny w Bochni, Brzesku i Buczu od siebie.  Teren Gminy o wielkości 30-

40 ha położony jest  w okolicach ul. Kopernika – Bagienna, jest to teren podmokły , łąka , 

zadrzewiony, a do wniosku musi być przedstawiony teren  komercyjny w zakresie produkcji i 

usług. Handel jest wyłączony i w przeciwnym razie musielibyśmy zwrócić pozyskany 

pieniądze  z dotacji. Wchodzi tutaj w grę mikro lub małe przedsiębiorstwo usługowe bądź 

produkcyjne. 

 

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie gruntów Jadowniki – Rędziny. Grunt ten jest 

prywatny jest  tymczasowy dojazd do tych gruntów . Czy jest jakieś zainteresowanie tych 
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wielkich światowych firm tym gruntem , teren posiada dużo plusów i czy jest nim 

jakiekolwiek zainteresowanie.  

Kierownik Rafał Najdała odpowiedział, na początku  kiedy ten grunt otrzymał tytuł „gruntu 

Na Medal”  było zainteresowanie  wielkich światowych firm tym gruntem – przybliżył ich 

nazwy. Zawsze występował ten sam problem z drogą. Dla niektórych na ich życzenie 

wykonywaliśmy badania geologiczne ilości i jakości wody. Obecnie nie słyszał o wielkim 

zainteresowaniu tym gruntem, może to wynika z tego , ze wcześniej właścicielem gruntu był 

Carlsberg, obecnie  jest prywatny właściciel i być może takie działania podejmuje na własną 

rękę.  

 

Radna Barbara Borowiecka –  zwróciła uwagę na  nieaktualne informacje zawarte w 

sprawozdaniu Burmistrza z realizacji zadań inwestycyjnych dot. planowanej budowy parku 

rekreacji i wypoczynku na Osiedlu Jagiełły. Wniosek został pozytywnie oceniony i będzie 

możliwość jego realizacji. Temat był trudny , staraliśmy się by ten wniosek został dobrze 

oceniony i  można było pozyskać fundusze unijne na jego budowę, dlatego prosi i 

przybliżenie tych informacji. 

 

Kierownik Rafał Najdała – wyjaśnił, że będzie podpisywana umowa na budowę  gminnego 

parku wypoczynku i rekreacji. Prace zostaną rozpoczęte wiosna przyszłego roku , wcześniej 

zostanie ogłoszony przetarg, ta decyzja jest już potwierdzona w 100 % , dokumenty zostały 

przekazane do przygotowania umowy w UM , myśli iż w najbliższych dniach ta umowa 

będzie podpisana i nareszcie to zadanie będziemy mogli realizować z czego się bardzo cieszy. 

 

Radna Barbara Borowiecka – w imieniu swoim i mieszkańców  podziękowała za 

przygotowanie wniosku i włożony wkład by to zadanie mogło być realizowane. Ponadto 

radna poprosiła o przesunięcie zabezpieczonych środków finansowych na rok bieżący na 

budowę parku na rok 2019. 

 

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany WPF 

na dzisiejszej sesji taka zmiana została dokonana. 

 

Radny Piotr Wyczesany  nawiązał do tematu działania stref gospodarczych w ościennych 

gminach Gminy Brzesko.  Radny zapytał w sprawie terenów gminnych dzierżawionych przez 

klub motocrossowy i przeznaczeniach ich pod działalność rekreacyjną – sportową. 

 

Odpowiedział Kierownik Rafał Najdała -  przybliżył jak była budowana strefa przemysłowa 

w Niepołomicach oraz budowy stref w innych gminach ościennych i pozyskania środków 

finansowych na ich realizację,  terenów gminnych w Gminie Brzesko , które mogłyby zostać 

przeznaczone pod budowę strefy przemysłowej, oraz dalszego przeznaczenia terenów w 

Buczu pod działalność rekreacyjną – sportową. 

 

Radny Edward Knaga odniósł się w swojej wypowiedzi do uzbrojenia strefy na Buczu. 

osobiście był od zawsze za tym by taka strefa została  utworzona.  Jeżeli  nie uzbroimy tej 

strefy to nie będziemy pozyskiwać inwestorów, a więc muszą się w przyszłej radzie znaleźć 

pieniądze na to by to zrobić. Najważniejszą sprawą jest doprowadzenie wody do terenów na 

Buczu. My musimy strefy budować dla potomnych, którzy będą chcieli zdobyć prace i na tej 

ziemi mieszkać. Jest zwolennikiem tego by przeznaczać część pieniędzy z ryzykiem na 

uzbrojenie tej strefy bo być może znajdzie się chętny inwestor na te tereny i zapewni nowe 

miejsca pracy.   
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Burmistrz Grzegorz Wawryka  wyjaśnił, że podstawowym problem  jeśli chodzi o tereny w 

Jadownikach – Rędziny było to, że tereny nie są nasza własnością, jeśli  tereny byłyby 

gminne to byłaby możliwość otrzymania funduszy. Wielokrotnie  rozmawialiśmy na ten 

temat i  okazało się, że prywatne grunty nie wchodzą do strefy. Podjęliśmy działania – 

przybliżył jakie – prywatny właściciel gruntów też szukał inwestorów i na tą chwile ich nie 

znalazł. Na zagospodarowanie terenu w Buczu pojawił się inwestor , który chciał go 

zagospodarować jednak mieszkańcy skutecznie go zniechęcili  swymi działaniami, przybliżył 

te działania.  

 

Radny Piotr Wyczesany przypomniał przebieg zebrania w Buczu. Z wypowiedzi jakie tam 

padały przejawiała się troska o finanse gminy ale nie sołectwa. Sam sposób wykonania tej 

inwestycji był co najmniej zastanawiający , nikt w tych działaniach nie przeszkadzał. Gdyby 

to było przeprowadzone przez gminę jak wiele innych rzeczy gmina robi to może by ten tor 

tam faktycznie dzisiaj został wybudowany. 

 

Radny Stanisław Góra – skierował zapytania do Kierownika R. Najdała w sprawie zakupu 

działki przez duże przedsiębiorstwa z przeznaczeniem jej na strefę aktywności gospodarczej. 

Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielił Pan Kierownik Rafał Najdała. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – na zakończenie dyskusji przypomniał, że taka dyskusja  

merytoryczna mogła się odbyć już kilkanaście lat temu. Brakło wówczas perspektywicznego 

myślenia by wybudować drogę do gruntów w Jadownikach, funkcjonowała już wówczas 

bocznica kolejowa. Można było wówczas wykupić grunt , urządzić drogę z własnych 

środków tak jak zrobiliśmy to z ul. Kasztanki. Następnie Pan Przewodniczący złożył 

podziękowania Kierownikowi Najdała oraz Pani Inspektor K. Szpapel – Zachara  za wkład , 

zaangażowanie i dobrą pracę , za wszystko co zrobili dla Gminy Brzesko.   

 

Kierownik Rafał Najdała  złożył podziękowania Pani  Inspektor K. Szpapel – Zachara  

swojej współpracownicy, która również wykonuje swoją powierzoną jej pracę wzorowo. 

 

Ad.12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia według stanu na dzień 31 grudnia 

2017 roku oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady Miejskiej (art. 24”h” 

ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym).  

Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawił Przewodniczący Krzysztof Ojczyk. 

 

Ad.13. Informacja    Burmistrza    Brzeska    dotycząca    oświadczeń    majątkowych  

  

osób zobowiązanych  do  ich  złożenia  (art.  24”h”  ust.  12  ustawy  o  samorządzie 

gminnym). 

 

W imieniu Burmistrza Brzeska Sekretarz Stanisław Sułek  poinformował, że sprawozdanie 

zostanie złożone w terminie do 31 października 2018 r.  

 

Ad.14. Informacja Prezesa Spółki RPWiK na temat działalności Spółki – podjęcie 

uchwały w sprawie  podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego ustalania przez 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku cen 

wody dla mieszkańców. 
 



Strona | 11  
 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poinformował, że Radni otrzymali w materiałach pismo 

z NIK by można się było zapoznać czym ten punkt jest spowodowany. Rada Miejska musi się 

odnieść do przedmiotowego pisma.   

 

Prezes Spółki RPWiK Zbigniew Gładyś odniósł się do przedstawionego pisma, przedstawił 

jak przebiegała kontrola NIK w 2017 r w Spółce, gdzie kontroli podlegała  kontrola cen 

wody. Pan prezes przedstawił na czym ta kontrola polegała przez kontrolującego i biegłego. 

W miesiącu sierpniu spółka otrzymała wnioski pokontrolne z których wynikało, że spółka 

zawyżała ceny wody o 11 groszy od 1 m 3.  Po otrzymaniu wniosków spółka złożyła 

odwołanie które nie zostało pozytywnie rozpatrzone , komisja podtrzymała opinię biegłego. 

Spółka odniosła się do tych zarzutów i wyjaśniła, że cena wody  została odpowiednio 

skalkulowana – przedstawił jak ta kalkulacja wyglądała i w  wyjaśnieniach zaleceń 

pokontrolnych nadal podtrzymano stanowisko, że ceny wody nie zostały zawyżone.  Temat 

ten był omawiany na jednym zgromadzeniu wspólników w dniu 4 października br. gdzie 

zapadły wnioski do zarządu by na następnym zgromadzeniu wspólników oficjalnie ten punkt 

rozpatrzyć i podjąć dalsze działania. Z gminy Brzesko wpłynął już taki wniosek podpisany 

przez pana Burmistrza odnośnie zwołania zgromadzenia z umieszczeniem przedmiotowego 

punktu w porządku obrad. Takie posiedzenie zostanie zwołane, temat będzie dyskutowany , z 

pozostałymi wspólnikami omówimy co dalej z tym tematem zrobić. Pan Prezes oświadczył, 

że spółka nie zawyżyła ceny wody.  

W dyskusji poruszono: 

Radny Edward Knaga – przedstawił swoje kalkulacje dot.  cen wody , wielkości zużycia 

wody w gospodarstwach, podwyżki cen , dopłaty do tych cen , uważa iż nie jest możliwe 

wyliczenie że cena jest zawyżona.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – poinformował, że otrzymał sprawozdanie z rok ubiegły 

UOKIK, gdzie RPWiK jest wymieniony w tym sprawozdaniu jako przedsiębiorca który 

korzystał ze swojej pozycji monopolistycznej  Konsekwencje tego spółka  tego poniosła i 

naprawiła. Dobrze się stało, że tak się stało i czy pan Prezes się z tym zgadzał lub nie to 

należało to wykonać, bo nam groziły z tego tytułu kary dla spółki, a pośrednio dla 

mieszkańców. Pismo z NIK – przez wszystkie te lata mówił i jest to zapisane w protokołach -  

że dla niego te stawki są nierzetelne. Pamięta jakie było oburzenie, że ma inne zdanie.  

Pokłosiem  tej kontroli z NIK jest to iż mieszkańcy złożyli skargę na ceny  zastosowane za 

wodę. Przewodniczący zapytał, wszyscy płacimy rachunki za wodę i ścieki i jeśli odbiorca 

spóźni się z zapłaceniem rachunku nawet o jeden dzień  to są naliczane odsetki. Jeżeli biegły 

z NIK-U na podstawie dokumentów wylicza tak, a nie inaczej  to znaczy, iż te taryfy nie były 

do końca w porządku i, że należy te pieniądze zwrócić. Sam też uważa, że te pieniądze należy 

oddać, bo to się mieszkańcom należy. Zapytał ile to będzie kosztowało w skali ogólnej  i jak 

to średnio przypada na jedno gospodarstwo domowe?.  

 

Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział, że nie liczył tych kwot bo jeszcze nie wie, czy w 

ogóle będzie zwracał te kwoty. Będziemy rozmawiać ze wspólnikami, uważa, że spółka cen 

nie zawyżyła, może zostanie powołany nowy biegły do ponownego sprawdzenia. Pan nie 

może wskazywać, ze spółka musi to zwrócić. Jest 5 wspólników i dalsze  działania zostaną 

podjęte wspólnie. Skąd pan przewodniczący wie, ze mieszkańcy zgłosili protest do NIKU 

skoro sam nawet nie posiada takich informacji?.    

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – poinformował, że takie pismo wpłynęło do gminy  

wystąpił o zwołanie walnego zgromadzenia wspólników by na tym zgromadzeniu wszystkie 

gminy, które są udziałowcami podjęły własne działania. Przypomniał, że według projektu 

uchwały jaką pan przewodniczący przygotował kontrola winny zostać również 
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przeprowadzona w związku gdzie pan przewodniczący jest jego przewodniczącym bo 

związek zatwierdza ceny. Przyglądniemy się  w jaki sposób ceny ustaliła spółka ale również 

jak do tego podszedł związek międzygminny.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk Nie boi się retoryki Pana Burmistrza , będzie za tym 

głosował, Związek Międzygminny jest jednym ze wspólników i zgodnie z ówczesnymi 

przepisami związek międzygminny zatwierdza taryfy.  W ostatnim roku związek 

międzygminny nie zatwierdził tej taryfy co wzbudziło oburzenie wśród pracowników spółki , 

jak mógł tak postąpić związek, że nie zatwierdził tych taryf ?. Co do tego nie ma żadnych 

obiekcji,  to spółka, a konkretnie Pani Księgowa jest odpowiedzialna za wyliczenie stawek i 

właściwej kalkulacji cen za wodę, która później jest przedkładana przez zarząd.   

Głos zabrała Główna Księgowa RPWiK – zwróciła się do Przewodniczącego , jeżeli nie 

wie kto jest za to odpowiedzialny to prosi  by ja publicznie na tej Sali nie obrażać. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział, że taką otrzymał informację, iż to Pani 

Księgowa jest  za to odpowiedzialna.  Prosi o odpowiedź kto jest w Spółce za to 

odpowiedzialny?. 

 Głos zabrała Główna Księgowa RPWiK Jest od tego Zarząd i może się pan 

przewodniczący o to zapytać jeśli nie wie. Jest pan tyle lat w zarządzie spółki, że powinien 

wiedzieć, a nie publicznie oskarżać. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk Prosi o odpowiedź , to kto w takim razie przygotowuje 

kalkulacje?.  

Burmistrz Grzegorz Wawryka pismo o wynikach wpłynęło do wszystkich udziałowców, 

mamy podjąć stanowisko i nie widzi potrzeby by pan przewodniczących wskazywał winnych. 

Pismo należy rozważyć, przedstawić stanowisko udziałowców , pyta czy uchwała o takiej 

treści może nas do czegoś zobowiązywać?.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk Zarząd Związku Międzygminnego takiego pisma nie otrzymał 

jako wspólnik, pismo otrzymała Rada Miejska  do podjęcia decyzji, co czyni. Jest określony termin 

odpowiedzi 21 dni na odpowiedź  NIK jakie w tym zakresie stanowisko podjęła Rada Miejska w 

Brzesku. Rada Miejska podejmuje stanowiska wiążące w formie uchwały – przypomniał co jest 

zawarte w projekcie uchwały, tj. zwrócić nienależnie pobrane  środki mieszkańcom. Jeżeli radni się 

zgodzą to uchwała zostanie podjęta.  

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odczytał treść projektu 

uchwały w sprawie w sprawie podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego ustalania 

przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku cen 

wody dla mieszkańców; 

Pytania radnych: 

Radna Maria Kądziołka -  zawnioskowała wprowadzenie do projektu uchwały  poprawki 

poprzez dopisanie w paragrafie pierwszym  wyrazu” wyjaśnienia”. Radna uzasadniła swój 

wniosek. 

Nowe brzmienie paragrafu 1. wg. radnej: 

„Po zapoznaniu się z pismem Najwyższej Izby Kontroli z dnia 17 września 2018r. dotyczącym 

nieprawidłowości polegających na nierzetelnym ustalaniu (zawyżaniu) przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Brzesku cen wody, Rada Miejska w 

Brzesku zobowiązuje Burmistrza Brzeska – jako większościowego Wspólnika tej Spółki - do podjęcia 

wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia i realizacji wniosku pokontrolnego Najwyższej 



Strona | 13  
 

Izby Kontroli przez Prezesa Spółki polegającego na zrekompensowaniu odbiorcom wody zawyżonych 

taryf w latach od 2015 -  2018.” 

 

My jako radni na tym się nie znamy, zostaną zlecone dodatkowe badania , burmistrz wystąpił o 

stanowisko Związku Międzygminnego więc prosi o dokonanie zmiany. 

 

Pan Zbigniew Matras – przybliżył jakie działania w sprawie dot. jw.  podjął Burmistrz Brzeska do 

chwili obecnej w sprawie zaleceń pokontrolnych NIK. NIK prosi o przekazanie informacji jakie 

działania podjął Burmistrza Brzeska w celu wprowadzenia w życie tych zaleceń pokontrolnych, 

działań długofalowych. Należy do sprawy podejść spokojnie i tak jak wskazuje radna  Kądziołka  

pomału wyjaśnić tą sprawę.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  poinformował, że zgłoszona poprawkę przez radną podda pod 

głosowanie.  Przypomniał, że określony termin udzielenia odpowiedzi 21 dni upłynął w poniedziałek. 

Jako Rada Miejska jesteśmy zobligowani   udzielić odpowiedzi NIK co w tym temacie zrobiliśmy lub 

nie i dlaczego. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zapytał czy treść przedstawionej uchwały jest właściwa. 

 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk   odpowiedział, że  radca prawny Urzędu Miejskiego pozytywnie 

zaopiniował treść uchwały i uznał ją za właściwą. Jego stanowisko jest takie, że ta uchwała winna być 

podjęta przez radę.  

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka Gminy które są udziałowcami w spółce będą się zastanawiały jak ten 

temat rozwiązać. Nie jedna gmina jest udziałowcem w spółce. 

 

Radny Stanisław Góra – zapytał, czy przed podjęciem tak ważnej uchwały nie powinniśmy znać 

zdania walnego zgromadzenia wspólników. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk   Każdy ze wspólników poza związkiem międzygminnym takie 

pismo otrzymał. Nie wie co robią inne gminy. Jego interesuje Rada Miejska  ponieważ pismo 

wpłynęło do RM o zajecie stanowiska, nie zrobimy tego inaczej niż poprzez podjęcie uchwały.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnej Marii Kądziołka by w paragrafie 

pierwszym po słowie „ celu” dopisać „ wyjaśnienia”. 

 

Treść paragrafu pierwszego z poprawką: 

 

„Po zapoznaniu się z pismem Najwyższej Izby Kontroli z dnia 17 września 2018r. dotyczącym 

nieprawidłowości polegających na nierzetelnym ustalaniu (zawyżaniu) przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Brzesku cen wody, Rada Miejska w 

Brzesku zobowiązuje Burmistrza Brzeska – jako większościowego Wspólnika tej Spółki - do podjęcia 

wszelkich niezbędnych działań w celu wyjaśnienia i realizacji wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby 

Kontroli przez Prezesa Spółki polegającego na zrekompensowaniu odbiorcom wody zawyżonych taryf 

w latach od 2015 -  2018.” 

 

Wyniki głosowania: 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 17 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,  Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk , 
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Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Maria Kucia, Maria Kądziołka, Stępak 

Krzysztof,  Góra Stanisław, Anna Lubowiecka 

Przeciw: 1- Leszek Klimek  

Wstrzymujące 1: Adam Kwaśniak  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa, Adam Smołucha   

 

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z naniesionymi zmianami. 

Wyniki głosowania: 

 

Za 16 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, 

Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Bogusław Babicz,  Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk , 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Maria Kucia, Maria Kądziołka, Stępak 

Krzysztof,  Anna Lubowiecka 

Przeciw: 1- Leszek Klimek  

Wstrzymujące 2: Adam Kwaśniak , Stanisław Góra 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa, Adam Smołucha   

Uchwała Nr LVI/399/2018 ( stanowi załącznik). 

Ad.15. Podjęcie uchwał w sprawach: 
 

 zmiany Statutu Gminy Brzesko; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że przedstawione zmiany w Statucie 

Gminy w projekcie uchwały są jego autorstwa , ale jest  to wspólna praca z Sekretarzem oraz 

Radcą Prawnym tak, by te zmiany były spójne i właściwe pod kątem prawnym. 

 

Następnie przewodniczący przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały: 

 

„5. Po § 18 dodaje się § 18a i otrzymuje on brzmienie: "§ 18a. 1.Rada Miejska rozpatruje 

skargi na działania Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski 

oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i 

petycji.” 

 

Radny Bogusław Babicz zgłosił autopoprawkę do treści  w pkc. 10. W § 35 działanie 

Klubów- uważa iż niekoniecznie musza być  członkowie wszystkich klubów. Może być taka 

sytuacja, ze po rozwiązaniu jednego z klubów ten radny ma prawo  nadal pozostać w komisji. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił uzasadnienie tego zapisu.  

 

Radny Bogusław Babicz – nie można w tym wypadku stosować automatyzmu bo to by 

oznaczało, że w przypadku każdego rozwiązania klubu odwołuje się tego radnego. Wnioskuje 

o wykreślenie tego zapisu bo to będzie wynikało z przepisów.  
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W dalszej dyskusji nad wnioskiem radnego  wprowadzono autopoprawkę do projektu 

uchwały w taki sposób  iż zostaje wykreślony ust. 5 z & 35 o treści: „5.  Przedstawiciel 

rozwiązanego klubu radnych w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji zostaje odwołany z jej składu przez Radę. W & 35 pozostaje tylko pkt.3 i 4. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, ze jeśli jest taka wola radnych przychyla się 

do wykreślenia pkt. 5. Wprowadza to jako autopoprawkę do projektu uchwały. 

Radny Jarosław Sorys – w pkc. 6 projektu w & 19 po ust. 4  dodaje się pkt. 4 a, proponuje 

zmianę zapisu,  zgłasza autopoprawkę by pk. 4 a otrzymał brzmienie  : 4a. „W wypadku 

niemożności pełnienia obowiązków równocześnie przez Przewodniczącego komisji 

i wiceprzewodniczącego, obrady komisji prowadzi najstarszy wiekiem jej członek. 

Sekretarz Stanisław Sułek zaproponował  uzupełnienie zapisu: „obecny na posiedzeniu.” Dotyczy 

to wszystkich komisji. 

Radni przychylili się do wniosku jw.  

Radna Maria Kądziołka – zgłosiła autopoprawkę w & 58 ust.2. dot. przeprowadzenia konsultacji , 

dlaczego brak jest zapisu o  ogłoszeniu konsultacji  na stronie internetowej Urzędu. 

Wyjaśniono radnej, że ten zapis jest już zawarty w najnowszej wersji zmian w statucie gminy 

obowiązującym. Można to powtórzyć. 

Radna Maria Kądziołka – zgłosiła autopoprawkę  dot. 4. Uchyla się § 13. Zapis ten dotyczy  dot. 

przyjęcia protokołu z sesji. Dlaczego ten zapis został usunięty, nie mamy określenia terminu 

wyłożenia protokołu. Pytanie, kiedy zostanie wyłożony protokół z sesji rady.  

Sekretarz Stanisław Sułek – przytoczył obecny zapis  paragrafu 13.  

Radna Maria Kądziołka – pkt. 8  w paragrafie 33 – w ust. 3 jest zapis, że wyniki głosowania 

jawnego ogłasza przewodniczący rady. Czy ten zapis nie powinien brzmieć, że wyniki głosowania 

jawnego lub imiennego  ogłasza przewodniczący rady, radna uzasadniła swoją zgłoszoną propozycję 

zmiany zapisu.  

Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział radnej w sprawie dot. sposobu głosowania – wyniki 

głosowania jawnego obejmuje wszystkie sposoby głosowania o jakim mówimy. W ust. 6 pk4. Mówi o 

niezwłocznym wyłożeniu do wglądu protokołu z sesji  po jego sporządzeniu.  

Radny Krzysztof Stępak  zawnioskował o ujęcie w porządku obrad sesji  po interpelacjach i 

zapytaniach radnych wprowadzić punkt:   zapytania mieszkańców. Chodzi o to by mieszkańcy mogli 

przyjść i zadać pytania, a nie czekać na koniec sesji.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział, nie spotkał się nigdy z takim zapisem w innych 

statutach. Zawsze kiedy mieszkaniec przychodzi na sesje i chce zabrać głos to ma taką możliwość i 

głos zabiera. Nie ważne kto będzie przewodniczącym, ale  nie wyobraża sobie, że przewodniczący nie 

udzieli takiego głosu mieszkańcowi.  

 

Sekretarz Stanisław Sułek – poinformował o zmianie ustawy o samorządzie gminnym gdzie raz w 

roku będzie się odbywała dyskusja o stanie gminy – debata publiczna i tam ustawa przewiduje 

możliwość zabierania głosu przez mieszkańców.  

 

Po dyskusji Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany odczytał część projektu uchwały wraz z 

autopoprawkami. 
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Radna Maria Kądziołka  zapytała Sekretarz Gminy , obowiązkowym wymogiem jest, ze transmisje 

z sesji sa umieszczone na stronie internetowej danej jednostki samorządu terytorialnego i tam muszą 

cały czas być zamieszczone. Winny takie zapisy znaleźć się w tym statucie ponieważ są to bardzo 

ważne sprawy. Na stronie internetowej muszą być zamieszczone wszystkie transmisje z sesji, zadane 

interpelacje i odpowiedzi na te interpelacje , wnioski i odpowiedzi na nie.  

Radny Jarosław Sorys zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że musimy skończyć czytanie projektu uchwały i  

przeprowadzić głosowanie nad uchwałą. Poprosił radną o przedstawienie treści autopoprawki o którą 

radna wnosi.  

Radna Maria Kądziołka odczytała treść autopoprawki : 

Pkt.5. otrzymuje brzmienie: 

„5. Zmienia się treść § 21 i otrzymuje on brzmienie: "§ 21 1.  

„Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Zapis ten stanowi załącznik do protokołu z sesji. Zapisy z nagrań Sesji umieszczane są 

również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego." 

Radny Piotr Wyczesany odczytał dalej projekt uchwały jw.  

Radna Maria Kądziołka zgłosiła kolejną autopoprawkę  do projektu uchwały dot. 

przechowywania kart z tajnego głosowania jako załącznika do protokołu z sesji. 

 

W dyskusji nad propozycją radnej  wyjaśniono co jest załączane do protokołu z sesji oraz czy 

są możliwości załączania kart z głosowania tajnego do protokołu.   

 

W wyniku wyjaśnień radna M. Kądziołka wycofała swój wniosek jw. 

 

Radny Piotr Wyczesany odczytał dalej projekt uchwały jw. wraz z autopoprawkami zgłoszonymi, a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie.  

Wyniki głosowania: 

 

Za 15 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusław Babicz, Adam Smołucha, Adam 

Kwaśniak,  Franciszek Brzyk , Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Maria Kucia, Maria 

Kądziołka, Stępak Krzysztof,  Anna Lubowiecka, Góra Stanisław, Leszek Klimek, Barbara 

Borowiecka. 

Przeciw: 0- Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz 

Uchwała Nr LVI/400/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; ( Henryk Strąk) 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że Kapituła Przyznawania Tytułów 

Honorowych pozytywnie zaopiniowała wniosek  jw.  
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Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

Wyniki głosowania: 

 

Za 13 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Maria Kucia, Maria 

Kądziołka, Anna Lubowiecka, Góra Stanisław, Leszek Klimek,  

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek. 

Uchwała Nr LVI/401/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pan Andrzej Gruca) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 10 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Góra Stanisław, 

Klimek Leszek 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek, Maria Kądziołka  

Nie brała udziału w głosowaniu: Maria Kucia  

Uchwała Nr LVI/402/2018 ( stanowi załącznik). 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pani Jadwiga Pacura ) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 13 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kadziołka Maria, Anna Lubowiecka  Góra Stanisław, Klimek Leszek. 
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Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  

Uchwała Nr LVI/403/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pani Jadwiga Pacura ) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 13 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kadziołka Maria, Anna Lubowiecka  Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  

Uchwała Nr LVI/404/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pan Jerzy Mikołajek) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 13 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kadziołka Maria, Anna Lubowiecka,  Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 
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Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  

Uchwała Nr LVI/405/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pan Franciszek Krupa) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 13 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kadziołka Maria, Anna Lubowiecka,  Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  

Uchwała Nr LVI/406/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pan Jan Płachta ) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 12 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kadziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  
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Uchwała Nr LVI/407/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pan Edward Milewski) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 13 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara ,Adam Kwaśniak, 

Bogusław Babicz, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, 

Kucia Maria, Kadziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  

Uchwała Nr LVI/408/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”; (Pan Janusz Niemiec) 

  

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał treść projektu uchwały, a 

przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Za 12 :  Ojczyk Krzysztof, Borowiecka Barbara,Adam Kwaśniak, Bogusław Babicz, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kadziołka Maria, Anna 

Lubowiecka,  Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Wyczesany Piotr 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusz Krzysztof, Jarosław Sorys, Marcin Ciurej, Jerzy Gawiak , 

Grzegorz Kolbusz, Adam Smołucha , Brzyk Franciszek,  

Uchwała Nr LVI/409/2018 ( stanowi załącznik). 

 

W tym miejscu Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk poinformował radnych o propozycji 

odbycia ostatniej uroczystej sesji w dniu 11 listopada br.  
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Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, że postara się by zaproponowana sesja 

została w odpowiednim czasie przygotowana i zwołana.  

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Jadowniki; 

 

 

Sekretarz Stanisław Sułek – poinformował, że  projekty uchwał w sprawie statutów sołectw 

zostały przedłożone do konsultacji. W wyniku tych konsultacji wpłynęło pismo ze 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bucze , które proponuje wprowadzenie pewnych poprawek w 

tych projektach uchwał.  

1) Propozycja by & 5 pkt.4. – że wybory Rady Sołeckiej muszą się odbyć nie później niż 

w okresie 3 miesięcy – proponuje pozostawienie zapisu  6 miesięcy – uzasadnił swoja 

propozycję; 

2) Propozycja by & 43.pkt.6  propozycja odrzucenia zapisu”(chyba, że wyborca jest 

znany komisji)”- taki zapis może doprowadzić do nadużyć – zapis słuszny , w 

związku z czym w paragrafie 43 ust.6 jako autopoprawkę prosi wykreślić nawias 

”(chyba, że wyborca jest znany komisji)”; 

3) W & 47 pkt 1 - Propozycja odrzucenia zapisu , że głosowanie nie przeprowadza się, a 

za wybranego sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata i zastąpienie tej zasady 

poprzez wybór przez sołtysa zebranie wiejskie lub możliwością głosowania na 

zasadzie plebiscytu „Popieram/Nie popieram” danego kandydata.  Wydaje się 

zasadnym pozostawienie tego zapisu w projekcie uchwały który jest. Uzasadnił 

dlaczego. 

4) W & 49 ust.2. propozycja Stowarzyszenia by protest wnosiło się do Rady Miejskiej – 

propozycja zasadna , wnosi o dokonanie zmiany autopoprawką, że protest wnosi się 

do Rady Miejskiej i w ust.3. słowo „Burmistrz” zastępuje się „Rada Miejska” i w 

ust.4. po przecinku, zamiast „ Burmistrz” „ Rada Miejska”  i zobowiązuje Burmistrza 

do zarządzenia ponownych wyborów w ciągu 14 dni od daty unieważnienia – 

Sekretarz przytoczył  nowe brzmienie  ust.2. po zmianach.  

5) W & 55 pkt.2  w ust. …” brakuje  „odniesienia” – propozycja zasadna pisarska 

omyłka, należy dopisać  w ust.2. i w paragrafie trzeci nie powinno być „ wójta” tylko 

”Burmistrza”. 

6) W & 56 pkt.5. Stowarzyszenie proponuje odrzucenie zapisu „ przepisów o drugim 

terminie zebrania wiejskiego nie stosuje się „ oraz uwzględnienie zasady  drugiego 

terminu- jego opinia do tej zmiany jest negatywna ponieważ dotyczy ten zapis tylko i 

wyłącznie zebrania  w celu odwołania sołtysa, proponuje pozostawienie 

przedstawionego zapisu w projekcie uchwały. 

7) W & 56 /3/ winno być Burmistrz zamiast wójt. 

8) W & 56/4/ propozycja zmniejszenia ilości miesięcy do 6  w przypadku sołtysa jak i 

rady sołeckiej -  rekomenduje pozostawienie 9 miesięcy – uzasadnił swoją opinię. 

 

Radny Stanisław Góra   odniósł się do zwoływania zebrania wiejskiego w drugim terminie.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane w sprawie 

zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku 

w sprawie nadania statutu Sołectwa Jadowniki i poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 
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Za 16 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra 

Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak 

Nie głosował Adam Smołucha  

Uchwała Nr LVI/409/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/299/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Okocim; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 17 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Adam Smołucha, 

Brzyk Franciszek, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak 

Uchwała Nr LVI/410/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 zmiany uchwały Nr XLIV/300/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 

2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Poręba Spytkowska ; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 17 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Adam Smołucha, 

Brzyk Franciszek, Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, 

Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak 

Uchwała Nr LVI/411/2018 ( stanowi załącznik). 
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 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/301/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa  

Jasień; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 16 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Ciurej Marcin, Adam Smołucha, Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra 

Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak, Sorys Jarosław, 

Uchwała Nr LVI/412/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Mokrzyska ; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 16 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Ciurej Marcin, Adam Smołucha, Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra 

Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak, Sorys Jarosław, 

Uchwała Nr LVI/413/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/303/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bucze ; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 15 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara,  Ciurej Marcin, Adam Smołucha, Brzyk Franciszek, Kazimierz Sproski, 
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Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek 

Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak, Sorys Jarosław, Adam 

Kwaśniak  

Uchwała Nr LVI/414/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Szczepanów ; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 14 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Adam Smołucha, Brzyk Franciszek, Kazimierz 

Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, 

Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Bogusław Babicz, Jerzy Gawiak, Sorys Jarosław, Marcin Ciurej  

Uchwała Nr LVI/415/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 zmiany uchwały Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 czerwca 

2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sterkowiec ; 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 16 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław,  Ciurej Marcin, Adam Smołucha, Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra 

Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Jerzy Gawiak, Sorys Jarosław, Adam Kwaśniak  

Uchwała Nr LVI/416/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa 

Wokowice ; 
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Sekretarza Gminy i wstępnie przez radnych zaakceptowane poddał go pod 

głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 15 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof,   Borowiecka Barbara, Sorys 

Jarosław ,Babicz Bogusław,  Ciurej Marcin,  Brzyk Franciszek, Kazimierz Sproski, Knaga 

Edward, Stępak Krzysztof, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 1: Anna Lubowiecka 

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Jerzy Gawiak,  Adam Kwaśniak , Kolbusz Grzegorz , Adam 

Smołucha 

Uchwała Nr LVI/417/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 

2018;  

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany   odczytał projekt uchwały , a Przewodniczący RM 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 17 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław,  Ciurej Marcin,  Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, 

Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Jerzy Gawiak, Adam Smołucha,  Adam Kwaśniak  

Uchwała Nr LVI/418/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia  31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko; 

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany   odczytał projekt uchwały , a Przewodniczący RM 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 17 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław,  Ciurej Marcin,  Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, 

Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 
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Nieobecni na głosowaniu:  Jerzy Gawiak, Adam Smołucha,  Adam Kwaśniak  

Uchwała Nr LVI/419/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 

 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków 

uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława 

Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Jasieniu; 

Pytań radnych brak. 

 

Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany   odczytał projekt uchwały , a Przewodniczący RM 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 17 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław,  Ciurej Marcin,  Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Adam Kwaśniak , 

Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Jerzy Gawiak, Adam Smołucha,  Maria Kucia 

Uchwała Nr LVI/420/2018 ( stanowi załącznik). 

 

 Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019; 

 

Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany   odczytał projekt uchwały , a Przewodniczący RM 

Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie: 

Wyniki głosowania: 

 

Za 18 :  Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz,  

Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław,  Ciurej Marcin,  Brzyk Franciszek, 

Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Adam Kwaśniak , 

Maria Kucia, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek. 

Przeciw: 0-  

Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz – Żwawa 

Nieobecni na głosowaniu:  Jerzy Gawiak, Adam Smołucha,   

Uchwała Nr LVI/421/2018 ( stanowi załącznik). 

 

Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Odpowiedź na zapytanie radnego Bogusza zostanie udzielona pisemnie. 

 

Ad.17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

 

Zapytań nie było. 
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Ad.18. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Zapytań i wniosków brak. 

 

Ad.19. Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne 

osiągnięcia  naukowe, sportowe i kulturalne. ( Sala Audytoryjna RCKB ) 

 

Burmistrz   Grzegorz   Wawryka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Ojczyk wręczyli stypendia uczniom  szkół  podstawowych  i  gimnazjów jak również 

pogratulowali sukcesów  ich rodzicom i nauczycielom.   

Burmistrz  Grzegorz Wawryka i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wspólnie 

złożyli  słowa  podziękowania  uczniom,  ale  także  ich  rodzicom,  którzy  dbają  o  ich  

edukację i troszczą się o ich rozwój. Podziękowano  także nauczycielom, którzy wiele 

wysiłku  wkładają w kształcenie dzieci i młodzieży. Wszyscy dbamy o to, aby nasze dzieci 

miały  dobre warunki do nauki i wypoczynku, szkoły są modernizowane i wyposażane w 

pomoce  dydaktyczne. 

Lista tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie internetowej www.brzesko.pl 

Ad.20.Zamknięcie obrad sesji.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad LVI sesji RM w Brzesku zwołanej na dzień  

17 października 2018 roku Przewodniczący RM w Brzesku  Krzysztof Ojczyk zamknął 

obrady sesji.  

 

(Pełna dyskusja – płyta CD – w aktach BR) 

 

Przewodniczący RM w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk  
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