P R O T O K Ó Ł Nr LIII/2018
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
27 czerwca 2018 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom LIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 19 radnych:
1. Bogusław Babicz,
2. BOROWIECKA BARBARA,
3. BRZYK FRANCISZEK,
4. Ewa Chmielarz-Żwawa
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. SMOŁUCHA ADAM,
17. JAROSŁAW SORYS
18. SPROSKI KAZIMIERZ,
19. STĘPAK KRZYSZTOF
20. WYCZESANY PIOTR.
Nieobecni: BOGUSZ KRZYSZTOF,
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
LI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Poinformował, że zgodnie z przepisami prawa, posiedzenie
sesji jest nagrywane, uczestnicy którzy biorą udział w obradach przedstawiają swój wizerunek.
Jeśli ktoś nie chce pokazywać swój wizerunek, może przejść do sali przed salą obrad. Następnie
powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę,
Skarbnik

Gminy

Celinę

Łanochę,

Sekretarza

Gminy

Stanisława

Sułka,

sołtysów,

przewodniczących osiedli, pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku, przedstawicieli mediów,
Komendanta KPP w Brzesku oraz wszystkich zaproszonych gości, którzy uczestniczyli na sesji.
W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych.
Materiały bez uwag.
Ad.2. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku
i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku K. Ojczyk odczytał porządek obrad.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha w imieniu Burmistrza Brzeska prosiła o wprowadzenie do
porządku obrad następujące projekty uchwał: 1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
Gminy Brzesko na 2018 r. 2) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko 3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7
marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego;
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zarządził głosowanie kolejno przedstawionych projektów
uchwał, wg. kolejności:
Głosowanie 1: wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 jako punkt 15 podpunkt 7:
Wyniki głosowania:
Za 16 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz,
Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Sproski Kazimierz, Knaga
Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria,
Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Strona 2 z 31

Wstrzymujące:0
Nieobecni: Bogusz Krzysztof, Babicz Bogusław, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Góra
Stanisław,
Głosowanie 2: wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie zmiany uchwały Nr
XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko, jako punkt 15 podpunkt 8:
Wyniki głosowania:
Za 17 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz,
Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Babicz Bogusław, Sproski
Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,
Kądziołka Maria, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Góra Stanisław,
Głosowanie 3: wprowadzenie do porządku obrad projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Małopolskiego , jako punkt 15 podpunkt 9:
Wyniki głosowania:
Za 17 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz,
Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Sproski
Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,
Kądziołka Maria, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Góra Stanisław,
Następnie Przewodniczący Rady K. Ojczyk, poinformował, że wnosi do porządku projekt
uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika MOPS w Brzesku. Wyjaśnił, że do Biura
Rady wpłynęła skarga Pani K.T na Dyrektor MOPS i na pracownika MOPS. Projekt uchwały
wprowadza jako punkt 15 podpunkt 10.
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Głosowanie 4: projekt uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika MOPS
w Brzesku, wprowadzenie jako punkt 15 podpunkt 10.
Wyniki głosowania:
Za 18 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz,
Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Sproski
Kazimierz, Brzyk Franciszek, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna,
Kucia Maria, Kądziołka Maria, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam, , Góra Stanisław,
Porządek obrad sesji po zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
4. Interpelacje Radnych.
5. Zapytania Radnych.
6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
7. Informacja

o

udzielonych

odpowiedziach

na

złożone

interpelacje

sesyjne

i międzysesyjne.
8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
12. Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na terenie
Gminy Brzesko.
13. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko. (email).
14. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko ( RPWiK,
MPK, MPEC, BZK, MZGM) – (email).
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. wynagrodzenia Burmistrza Brzeska;
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2.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za rok 2017;

3. absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko
za

rok 2017;–

odczytanie

Opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Krakowie;– dyskusja
4. zmiany uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na
budowę chodników;
5. upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia ze Skarbem
Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn.”Remont odcinka u. Czerwona Droga” w Okocimiu
o długości ok.0,2 km”;
6. wyrażenia

woli

wspólnej

realizacji

i

finansowania

zadania

pn.

„Termomodernizacja budynku administracji samorządowej oraz placówki
edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska” w zakresie budynku administracji
samorządowej.
7. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 r.
8.

w

sprawie

zmiany

uchwały

Nr

XLVIII/346/2018

Rady

Miejskiej

w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko
9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego;
10. w sprawie przekazania skargi
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
Wyniki głosowania:
Za 17 : Chmielarz-Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz,
Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Sproski
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Kazimierz, Brzyk Franciszek, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna,
Kucia Maria, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące 1: Maria Kądziołka
Nieobecni 3: Bogusz Krzysztof, Smołucha Adam, , Góra Stanisław,
Ad.4 Interpelacje Radnych.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- odczytał protest w formie uchwały zarządu osiedla
Brzezowieckie dot. składowania odpadów i nieprzyjemnymi zapachami na bazie BZK.
Przewodniczący poinformował, że miał telefony również w tej sprawie od mieszkańców. Prosił,
aby się tym tematem niezwłocznie zająć.
Radny Jarosław Sorys- złożył następujące interpelacje w sprawach :
1.

Proszę o wykonanie nakładki asfaltowej przy ul. Szczęśliwej na odcinku ok. 100mb.

2.

Proszę o przycięcie konarów i gałęzi drzew przy ul. Zaoblas i Nadbrzeżnej w granicy

pasa drogowego.
3.

Proszę o kontynuacje zabezpieczenia z krat, korytek odwadniających przy ul.

Środkowej.
4.

Proszę o przygotowanie zmian w statutach sołectw dotyczących wyborów sołtysów i

rad sołeckich.
5.

Biorąc pod uwagę nowelizację 6 ustaw o samorządzie gminnym istotnych z punktu

widzenia JST i obowiązek uwzględnienia przez samorządy obecnej kadencji zmian prawnych w
statutach JST proszę o przedstawienie postępu tych prac.
6.

W związku z wykonaniem I etapu prac projektowych i nie wykorzystaniem pozostałej

kwoty przez Zarząd Dróg Powiatowych, proszę o zabezpieczenie środków finansowych jeszcze
w roku 2018 na kontynuowanie wykonania projektu chodnika przy ul. Małopolskiej.
7.

Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej pozyskania środków zewnętrznych na

budowę zaplanowanych boisk przyszkolnych.
Ad. 5 Zapytania Radnych.
Radny Bogusław Babicz- zapytał czy przygotowana jest już zmiana uchwały o finansowaniu
przedszkoli w Gminie Brzesko, która powinna obowiązywać od 1 września 2018r. obecnie
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przyjęta została nowa ustawa o zmianie świadczenia finansowania przedszkoli. Wiąże się to
z zawarciem nowych umów z rodzicami.
Radny Grzegorz Kolbusz- czy są jakieś prace w kwestii przeniesienia jadłodajni do nowej
lokalizacji. Prosi o informacje w tym temacie.
Radna Maria Kądziołka-poinformowała, że wczoraj w mediach ukazała się informacja, że
mieszkańców czeka podwyżka cen wody. Zapytała Przewodniczącego Rady czy jest to prawda,
czy to są jakieś niesprawdzone informacje, gdyż Przewodniczący jest przedstawicielem
w RPWIK-u i ma największe rozeznanie.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał, czy były prowadzone jakiekolwiek rozmowy
z Browarem w sprawie parkowania i blokowania przejazdu przed wjazdem do Browaru. Czy
coś udało się coś załatwić na ten okres przejściowy?
Ad. 6 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
Radny Jarosław Sorys- W związku z szybką i skuteczną reakcją na moją interpelację z dn.
30.05.2018 r. dotyczącą ograniczenia liczebności dzików poprzez zwiększenie odstrzału oraz o
wystąpienie do starostwa w sprawie wydania decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny
poszczególnych osobników stwarzających zagrożenie z uwagi na bezpośrednie bytowanie tych
zwierząt łownych w pobliżu zabudowań mieszkalnych i ciągów komunikacyjnych, pragnę
podziękować p. Marii Z. z wydziału rolnictwa i panu osobiście.
Ad.7 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- odczytał sprawozdanie.
Pytania:
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa-wyjaśniła, że dziś otrzymała pisemną odpowiedź. Stwierdziła, że
należy zlikwidować ławkę na przystanku, bo skoro została zniszczona to ponownie to zrobią.
Radna Anna Lubowiecka- odpowiedziała, że ta ławka została już naprawiona.
Ad.8 Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Radny Grzegorz Kolbusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Rodziny;
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Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki
Finansowej;
Radny Bogusław Babicz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu;
Radny Marcin Ciurej : Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich,
Porządku Publicznego i Promocji;
Pytania:
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał w sprawie zebranych opinii przez rady sołeckie
i zarządy osiedli w kwestii przedłożonych projektów uchwał dot. liczny koncesji oraz ograniczeń
sprzedaży alkoholi w godzinach nocnych. Z ilu osiedli już wpłynęły i jakie są opinie.
Sekretarz Gminy S. Sułek odpowiedział, że udzieli odpowiedzi po skompletowaniu wszystkich
dokumentów.
Radna Maria Kądziołka, stwierdziła, że mieszkańcy czekają na rozstrzygnięcia tej kwestii stąd
prosi o niewydłużanie w czasie podjęcia tych uchwał.
Ad.9 Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Przewodnicząca komisji złożyła sprawozdanie ze Społecznej Komisji Mieszkaniowej Pani
Jadwiga Kramer.
Ad.10 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji. (Forma pisemna)
Pytania:
Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji, czy
są już dobre wiadomości odnośnie oceny tego projektu?
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że oczekują na rozstrzygnięcie tego
projektu i ma nadzieje, że będzie ono miało pozytywną ocenę, ponieważ przeszło już
pozytywna weryfikację w LGD.
Ad.11 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odczytał sprawozdanie.
Ad. 12 Bieżąca informacja związana z wdrożeniem nowej reformy szkolnej na
terenie Gminy Brzesko.
Naczelnik EKIS Józef Cierniak- wyjaśnił, że odbyło się wiele spotkań

z dyrektorami.

Nauczyciele się zgodzili na łączenie etatów, na pracę w dwóch placówkach. Odnośnie przejścia
na emeryturę jeszcze nie ma pewnych danych. W miesiącu kwietniu dyrektorzy opracowywali
arkusze organizacyjne. Następnie trwała weryfikacja arkuszy. W wyniku konsultacji z każdym
dyrektorem, arkusze zawiózł do Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Kuratorium miało 10 dni
roboczych na wyrażenie swojej opinii. Żadna placówka nie otrzymała negatywnej opinii
z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Następnie wyjaśnił, że obecnie organ prowadzący, czyli
Wydział Oświaty z upoważnienia Burmistrza Brzeska zastrzegł podziałów uczniów w klasie
w jednej ze szkół. Ocenie trwają rozmowy Dyrektora PSP Nr 1 oraz Dyrektora PSP nr 3
w

zakresie

przeniesienia

nauczycieli

między

tymi

szkołami.

Naczelnik

podziewał

Przewodniczącemu Komisji Oświaty i członkom komisji, którzy dużo trudu poświecił i czasu na
rozwiązywanie trudnych spraw oświatowych. Podziękował również przewodniczącym osiedli.
Następnie odpowiedział na interpelacje w sprawie nowego finansowania oświatyodpowiedział, że o ile zostały uregulowane sprawy związanie z finansowaniem placówek
oświatowych prowadzonych przez inne organy niż gmina to w przypadku nowego modelu
finansowania przedszkoli wiele organów prowadzących do końca roku szkolnego nie zmieniło
zasad czyli umowy między rodzicem a dyrektorami przedszkoli. Od 1 września odpłatność się
nie zmieni. Wyjaśnił, że już jest wykonywana nowa uchwała, lecz dodał, że nadal są niejasne
nowe przepisy, które mają zostać rozwijane na forum oświaty w kolejny poniedziałek.
Radny B. Babicz, poinformował, że jest niewiele czasu, skoro przepisy mają wejść od 1
września 2018r a ta uchwała wymaga publikacji w Dz.Urz. zapytał również czy dyrektorzy będą
zawierać nowe umowy z rodzicami?
Naczelnik EKIS Józef Cierniak- odpowiedział, że do 15 lipca przewodniczący komisji B. Babicz
otrzyma projekt uchwały do zapoznania się a pod koniec sierpnia zostanie projekt przedłożony
na obrady sesji RM.
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Radna M. Kądziołka- zapytała w sprawie podjętej uchwały w dniu 28 marca w/s dostosowania
sieci szkół, była ona opiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Opinia była pozytywna
lecz było zastrzeżenie. Zastrzeżeniem było włączenia do obwodu PSP 1 bloku Ogrodowa Nr
14, 15, 16, 42, 44. Zapytała kiedy zostanie przedstawiona uchwała korygująca uchwałę
z marca.
Naczelnik EKIS Józef Cierniak- odpowiedział, że dopiero we wrześniu zostaną podjęte
czynności, ponieważ ta uchwała będzie skutkowała od następnego roku szkolnego. Będzie
spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi stronami i będzie jednoznaczna opinia w tym
zakresie i wówczas zostanie stosowna uchwała przedstawiona radzie.
Radna M. Kądziołka, poprosiła o przygotowanie stosowanego projektu uchwały uwzględniający
zastrzeżenia Kuratora Oświaty.
Naczelnik EKIS Józef Cierniak- odpowiedział, że przygotuje zatem dwa projekty uchwał, jaki
wybierze sobie Rada taki podda pod obrady.
Radna M. Kądziołka, zapytała jakie dwa projekty zostaną przygotowane.
Naczelnik EKIS Józef Cierniak- odpowiedział, że biorąc pod uwagę te uwarunkowania, które
były – nie można powiedzieć, że na komisjach było jednoznacznie opiniowane za tym, czy za
tamtym. Zdania były podzielone. Będziemy rozmawiać by pogodzić wszystkie strony. Nie jest
to sprawa prosta. Musimy patrzeć na Brzesko jako całość, a nie prawa strona i lewa strona.
Radna M. Kądziołka wyjaśniła, że konsultacje były przeprowadzane. Uchwała została podjęta,
kurator wniósł zastrzeżenia. To co powiedział Naczelnik to do niczego nie pasuje - dodała, że
składa wniosek, aby przygotować projekt uchwały.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk zapytał czy Kuratorzy uzgodnili wspólne stanowisko odnośnie
właśnie tego projektu uchwały. Wysłano pismo, przyszła odpowiedź na pismo /uzasadnienie
do uchwały, które wydział oświaty wysłał- były odpowiedzi dwutorowe, zbieżne z Kuratorium.
Na czym to stanęło?
Naczelnik EKIS Józef Cierniak- wyjaśnił, że rozmawiał w tym zakresie z przedstawicielami
z Kuratorium Oświaty, którzy potwierdzili, że podjęto taką decyzje jaka przyszła.
Radny B. Babicz- stwierdził, że na ostatniej komisji oświaty odbyło się spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych gminy, na 12 dyrektorów było 8 dyrektorów a 3 usprawiedliwiło swoją
nieobecność. Było to spotkanie dotyczące wdrożenia nowej reformy, ale również rozpoczętych
termomodernizacjach w szkołach w Jasieniu, Jadownikach, PSP Nr 3, Buczu, Mokrzyskach,
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Szczepanowie. Z tego spotkania wypłynęła pozytywna przesłanka, która trzeba docenić a to
jest bardzo dobra współpraca miedzy dyrektorami naszych szkół, wdrażaniu nie łatwej
reformy. Widać, że wzajemnie sobie pomagają, aby zapewnić nauczycielom pracę zwłaszcza
z gimnazjów oraz w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Wyraził zdanie, że cieszy
go iż w tej niełatwej reformie widać tą współpracę dyrektorów. W imieniu komisji złożył
podziękowanie wszystkim dyrektorom placówek oświatowych.
Ad. 13 Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie
wakacji w Gminie Brzesko. (email).
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poinformował radnych, że informacja ta była omawiana na
kilku komisjach. Zapytał czy są pytania.
Radny B. Babicz- wyraził uznanie działań, które są podejmowane przez brzeskie placówki
i jednostki. W szczególności cieszy bogata propozycja przez Miejski Ośrodek Kultury oraz
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku. Również wyraził podziękowanie dla
dyrektorów szkół, którzy zorganizowali półkolonie w swoich placówkach.
Ad.14 Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko
(RPWiK, MPK, MPEC, BZK, MZGM) – (informacja email).
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poinformował, że trzy spółki były omawiane przez komisje tj.
BZK, RPWiK, MPK. Następnie wyjaśnił w sprawie podwyżek cen wody. Na związku
Międzygminnym oraz na zwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki RPWiK
była podana informacja taka, że ceny wody uległy obniżeniu natomiast są inne składniki opłat,
które znajdują się na rachunku. Dodał, że to wyjaśni już Prezes RPWiK który jest obecny na
sesji.
Prezes spółki RPWiK

Zbigniew Gładyś- poinformował

radnych,

że

materiały

i sprawozdanie wszyscy radni otrzymali drogą elektroniczną. Poprosił o pytania.
Radna Anna Lubowiecka, zapytała w sprawie rozbudowy oczyszczalni na zajaziu, czy jest już
konkretny termin rozpoczęcia?
Prezes spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że projekt jest już prawie skończony,
czekają tylko na wydanie przez RDOŚ opracowania i wydania decyzji środowiskowej przez
urząd miejski, a obecnie opóźnienie mają projektanci. Jeśli wszystkie dokumentacje będą to
w tym roku rozpoczną się prace.
Radny Jarosław Sorys- zapytał w kwestii rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
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Prezes spółki RPWiK Zbigniew Gładyś, odpowiedział, że jest w planach budowa drugiego etapu
w drugiej połowie lipca, na ten cel 1,5 miliona złotych spółka wyłożyła na tą inwestycje.
Projektowanych jest również kilka odcinków sieci kanalizacyjnej w Jasieniu oraz SterkowiecSzczepanów. Następnie odniósł się do interpelacji radnej M. Kądziołki w sprawie podwyżki cen
wody. Sprostował te informacje- wyjaśnił, że nie udzielił takich informacji i był to zły przekaz
przez

portal.

W

związku

z

inwestycjami

zwiększą

się

podatki

od

usług

i amortyzacja 1,5 do 2 %. Przeliczając na jednej rodzinie wszystkie opłaty, abonamenty i wodę
to na miesiąc wychodzą opłaty mniej o około 3 zł przy zużyciu 10³. Zatem dodał, że
mieszkaniec ma na plus przy swoich usługach.
Radna Maria Kądziołka- wyjaśniła, że smutne jest że ktoś puszcza nieprawdziwe informacje.
Radny B. Babicz- zapytał w kwestii oczyszczalni na Browarze.
Prezes spółki RPWiK Zbigniew Gładyś odpowiedział, że na ten moment, oczyszczalnia nowa
budowana na „zajaziu” nie zapewni odbioru ścieków z całej gminy. Spółka zgłosiła akcept
wykupu tej oczyszczalni w formie pisemnej. Odbyły się rozmowy z dyrektorem Carlsberg
w Brzesku. Dyrektor przekazał to do konsorcjum do Warszawy a Warszawa do Zurichu.
Aktualnie od kwietnia czekają na decyzje z Zurichu w jakiej formie można to przejąć.
Informacje MPK.
Przewodniczący RM K. Ojczyk- zapytał jak aktualnie wygląda teraz tabor samochodowy i plan
tego taboru na najbliższe lata.
Prezes MPK Paweł Pabian– odpowiedział, że obecnie po pożarze jedno autobusu posiadają
14 autobusów. Wyjaśnił, że Burmistrz postara się dołożyć do zakupu nowego autobusu.
Poinformował, że został złożony wniosek ze środków UE na zakup 4 autobusów
niskopodłogowych, wniosek jest w trakcie realizacji.
Uwag brak.
Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski – poinformował, że nie było go na żadnych
komisjach ponieważ nie otrzymał żadnego zaproszenia. Sprawozdanie zostało wysłane
wszystkim radnym. Przedstawił sytuacje kadrową, że ona się nie zmienia i jest około 40 osób.
Obsługuje 19 kotłowni, w tym jedną węglową i 18 kotłowni gazowych. Posiada 12,5km sieci
ciepłowniczych. W 2017 roku zużycie paliw i energii w przypadku węgla 5900 ton. W przypadku
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gazu ziemnego zużyto ponad 5535m³ energii elektrycznej ponad 1000 megawatów.
Przedstawił rok 2017 pod względem inwestycji.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk zapytał jakie były nakłady na inwestycje na remonty jak je
Wiceprezes ocenia oraz zapytał jak wiceprezes rekomenduje zagospodarowanie wolnych
środków spółki 843.000,00 zł.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział- że środki na remonty i inwestycje były to
duże kwoty, lecz to były inwestycje niezbędne jeśli chodzi o działalność ciepłowniczą. Nie
zamierza podważać decyzji jakie zostały podjęte w poprzednim roku. Nakłady na remonty były
większe niż zakładano na początku i były konieczne. W kwestii zysku- w dużej części pozyskano
ją z rezerw, która była przeznaczona na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe
wyjaśnił, że dobrze by było, aby pozostały one w spółce ponieważ w przyszłych latach czeka
ich duże wyzwanie, czyli modernizacja kotłowni rejonowej w związku z wdrożoną nową
dyrektywą, która radyklanie zaostrza przepisy z 2015r. reżimy dot. emisji gazów.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk zapytał, co zostało zaproponowane przez Pana jako członka
zarządu w projekcie uchwały przygotowanym przez Zarząd.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział- że jest zaproponowane w projekcie
uchwały przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych, podwyższenie kapitału
zapasowego spółki.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał w sprawie strategii klastra, dlaczego nie ma tych
informacji w sprawozdaniu, żadnej wzmianki w tym temacie. Dodał, że poprzedni Prezes
Majewski to przygotowywał i został on zaakceptowany.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział, że została ta informacja pominięta, lecz
w sprawozdaniu którym zostało przedstawiane Radzie Nadzorczej była ta informacja.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał, dlaczego została ta informacja pominięta
w sprawozdaniu?
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski odpowiedział, że nie wie, prawdopodobnie została ona
pominięta na etapie przygotowania tej informacji. Projekt ten został zaakceptowany, był
w ministerstwie energetyki i na formalnej obronie merytorycznej tego projektu. Obrona
przebiegła pomyślnie, został przyznany certyfikat dla Brzeskiego Klastra Energii odnawialnej
co uprawnia do pozyskiwania środków unijnych w przyszłości.
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Przewodniczący Rady K. Ojczyk- czy to jest jedyna informacja w tym temacie, więcej nie ma?
inny gminy się chwalą w tym temacie, przedstawiają dużo innych ciekawych informacji. A tu
się okazuje, że ta informacja dziwnym trafem jest zakopywana albo jak słyszę wycinana.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział, że nie jest zakopywana. Jest stworzona
strategia która jest oficjalnie dostępna. Nie tylko w niej bierze udział MPEC ale również Gmina
Brzesko, spółki miejskie, RPWIK, MPK.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał dlaczego tego nie ma w sprawozdaniu? Czy to na
czyjeś polecenie tego nie było?
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział, że prawdopodobnie ominął to na etapie
przygotowania tej informacji.
Radny Jarosław Sorys- odnosząc się do zysku – zapytał czy polityka finansowa od kilku lat
wykonywana przez poprzedniego prezesa będzie kontynuowana? Następnie zapytał o kolejną
sprawę- w podsumowaniu sprawozdania były napisane główne kierunki działań zarządu. Czy
to są nowe kierunki czy to jest kontynuacja poprzedniego zarządu .
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział, że jest to kontynuacja która była
rozpoczęta wcześniej.
Radny Stanisław Góra- zapytał w sprawie nowych zaostrzonych dyrektyw, czy dokonano już
wyboru odnośnie koncepcji co wybrać- modernizacja kotłowni czy zmiana sytemu?
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział, że został złożony wniosek na budowę
kotła biomasowego. Ten wniosek jest w trakcie procedowania. Ta inwestycja jest szacowana
na 13 milionów, z czego 38% są w stanie pozyskać dofinasowania. Obecnie są podliczane
różne warianty, które się będą opłacać przedsiębiorstwu. Dodał, że MPEC do 1 stycznia 2025
roku musi spełnić tą dyrektywę.
Radny Edward Knaga- zapytał w sprawie wód termalnych w okolicach Brzeska. Czy
przedsiębiorstwo jest zainteresowane tą dziedzina pozyskiwania ciepła.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski, odpowiedział, że wstępnie były już prowadzone
rozmowy na ten temat oraz dokonywano analiz lecz nie mają one wystarczającej temperatury.
Z informacji jakie otrzymał wody te mają maksymalnie 60° C poza tym jest to również bardzo
kosztowna inwestycja.
Radna Maria Kądziołka-podziękowała za tą niską emisję środowiska: obecnemu i byłemu
prezesowi spółki.
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Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski Odpowiedział, że nie jest to zasługa głownie zarządu,
lecz jest to zasługa pracowników, operatorów kotłów którzy wykonują swoje obowiązki jak
należy.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał w sprawie regulaminu zarządu: prezesa zarządu
obecnie nie ma, czy Rada Nadzorcza podjęła uchwałę i powierzyła Panu p.o Kierownika
zakładu? Jeśli nie to wszystkie czynności wykonane mogą być wykorzystanie przeciwko spółce
na niekorzyść. Jest to opinia wielu prawników których pytałem.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski odpowiedział, że nie ma takiej uchwały.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- pan jest zmuszony wykonywać obowiązki kierownika zakładu
pracy i pan je wykonuje to nie jest pana wina. Decyzji kadrowych pan dokonuje?
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski odpowiedział, że dokonuje decyzji kadrowych.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk stwierdził, że bez stosownego prawnego upoważnienia to
wykonuje. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i wpisem do KRS-u może Pan
reprezentować i zarządzać majątkiem spółki jednoosobowo. Regulacje związane z Kodeksem
Pracy tego nie obejmują. Panu to nie przeszkadza? Gmina będzie ponosiła konsekwencje tych
działań. Kilka lat temu miał miejsce wypadek w MPEC- za wszelkie wypadki odpowiada prezes
firmy. Co w sytuacji, kiedy będzie miał wypadek i okaże się że kierownik zakładu nie posiada
kwalifikacji wymaganej ustawą.
Z-ca Prezesa MPEC Jacek Wróblewski- wyjaśnił, że to jest pytanie do Rady Nadzorczej.
Sekretarz Gminy S. Sułek- poinformował, że Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnił, że
cały czas jest zaproszenie aktualne na spotkanie z nim aby wszystko wyjaśnić.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk stwierdził, że musiał sam zapytać się czy takie spotkanie
dojdzie do skutku- otrzymał informacje, że idą święta i po świętach się mieliśmy spotkać. Nie
mam innego pisemnego zaproszenia od tego czasu, poza zaproszeniem na Walne
Zgromadzenie Wspólników, które ma miejsce za dwa dni. Są to rzeczy które spółka
organizacyjnie już powinna dawno przeanalizować i wdrożyć w życie. Nie ma dobrej woli widzę.
Zwrócił się do Burmistrza oraz do członków Rady Nadzorczej, aby się pochylili nad tym
problemem i ten problem rozwiązali.
Radny Bogusław Babicz- wyjaśnił, że jest to uchybienie Rady Nadzorczej i organu
założycielskiego spółki. Umowa spółki mówi jednoznacznie, że wśród tych osób powinien być
Prezes. Ona zaistniała, należy ją uregulować.
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Przewodniczący Rady K. Ojczyk podziękował Wiceprezesowi za sprawozdanie za przybycie
i odpowiedzi na zapytania radnych.
Inspektor Zbigniew Matras- odpowiedział, że jest to specyficzna sytuacja. Trudna była do
przewidzenia dla wszystkich. W każdym przedsiębiorstwie może zdarzyć się taka sytuacja.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poruszyłem ten temat w marcu a mamy czerwiec. To co Pan
mówi w żaden sposób się to nie broni.
Informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (informacja email)
Prezes MZGM Franciszek Mrzygłód- przedstawił sprawy finansowe spółki, wykonane
inwestycje oraz bieżące sprawy.
Pytań brak.
Informacja Brzeskich Zakładów Komunalnych.
Prezes BZK Janusz Filip- odpowiedział na interpelacje K. Ojczyka w sprawie stacji BZK na
ul. Przemysłowej. Wyjaśnił, że spółka istnieje już prawie 60 lat. W latach 70-tych baza BZK
została przeniesiona na ul. Przemysłową. Tak się stało, że parę lat temu poprzedni Burmistrz
wydał warunki zabudowy mimo sprzeciwu spółki i zarządu. Powstało osiedle mieszkalne. Jedna
stonka i druga strona jest w kłopocie. Sam ostrzegał, że będą uciążliwości, ponieważ tam
działają firmy od lat. Dodał, że nie wie kto obiecał mieszkańcom tego osiedla, że w krótkim
czasie spółka się przeniesie na nowe miejsce. Pisma od przedstawicieli, od radnego Bogusza
(przekręcono nazwisko, chodziło o Radnego G. Kolbusza) takie zdanie się znalazło, że
„obiecano nam”- nie wiem kto obiecał, czy poprzedni Burmistrz, czy szef firmy Granit, że spółka
będzie przeniesiona. Cały czas się wraca cyklicznie żeby spółka sobie znalazła inne miejsce.
Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, ze względu lokalizacyjnych. Być może, jeśli gmina
będzie mieć działkę około 1,5 ha z mediami, utwardzony teren, kolejnym etapem były by
konsultacje społeczne, oddziaływanie na środowiskom- to się wiąże z przeniesieniem. Prezes
przypomniał sprawę działki w Buczu oraz w Wokowicach, konsultacjach z mieszkańcami.
Wszystkie sołectwa, gminy mają obowiązek sortowania odpadów a nie ma firm, które by
przetwarzały takie ilości surowca. Nie jest złą wolą zarządu, że te surówce wtórne,
segregowane na utwardzonym terenie jakiś czas będą jeszcze leżały. Były kontrole z policji,
straży pożarnej- wszystko transportujemy nie sortujemy, wiec nie podlegamy kontroli. Jest
całodobowy monitoring. Odpady są sukcesywnie wywożone, a te odpady nie śmierdzą.
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Radny Bogusław Babicz- zapytał w sprawie parkingu przy cmentarzu komunalnym. Jeden jest
nowy, a drugi rozlatujące się belki. Czy planuje Pan coś podjąć w tym zakresie jakieś prace
remontowe?
Prezes BZK Janusz Filip-wyjaśnił, że cmentarz przynosi spółce starty. Niestety przez wiele lat
nie ponoszono opłat cmentarnych. Spółka musi pokrywać te straty z innych działalności.
Staramy się dbać o cmentarz, by był zadbany i czysty, wymieniono kosze. Rzeczywiście ten
parking jest w tragicznej sytuacji, z tych płyt wychodzą chwasty. Powiedział, że jest za
remontem ale nie od niego wszystko zależy.
Radny Grzegorz Kolbusz- na początku sprostował swoje nazwisko, które zostało przekręcone
przez Prezesa. Następnie odniósł się do wypowiedzi, odnośnie obiecania przeniesienia stacji
BZK- ja nie mam takiej wiedzy kto, lecz oni tak mówią proszę ich pytać. Jeśli chodzi o samo
usytuowanie wiadomo, że w momencie kiedy ludzie kupowali domy to wtedy w tym miejscu
gdzie jest teraz nasyp i za tym terenem była łąka a nie wysypisko. Wiec nie można mówić, że
ludzie wiedzieli i z premedytacją się tam wykupywali za życiowe oszczędności. A teraz w tym
momencie sami sobie są winni. Zaskoczyło radnego to co powiedział prezes- worki z trawą
leżą po dwa tygodnie i one śmierdzą.
Prezes BZK Janusz Filip- dwa tygodnie u Państwa leżą i czekają na odbiór.
Radny Grzegorz Kolbusz- A jak długo lezą u was na bazie?
Prezes BZK Janusz Filip- jeśli jest ilość która pozwala wywieźć je do sortowni.
Radny Grzegorz Kolbusz- z tego co widać na zdjęciach, tam są dosyć duże worki. Jeden z
artykułów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art.9ea „Podmiot prowadzący
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do: 1)przekazywania
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli
nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której
mowa w art.17ustawy z dnia 14grudnia 2012r. o odpadach; 2)przekazywania przyjętych od
właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.”
Prezes BZK Janusz Filip- odpowiedział, że tego nie skomentuje, ponieważ jeśli ktoś przywiezie
dwa worki a my wywieźliśmy kontener to trudno, żeby znowu jechać.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał o czas, czy rzeczywiście długo to leży. Te zdjęcia które
widzieliśmy, widzieli mieszkańcy oni to widzą generalnie na co dzień. Widok ten wzbudza
Strona 17 z 31

dyskomfort, że to tak wygląda. Może i to jest zgodne z przepisami, służby zweryfikują czy jest
to zgodne z przepisami czy nie. Czy taki sposób składowania jak jest na zdjęciach nie burzy
takie spokoju wewnętrznego, ż eto tak wygląda?
Prezes BZK Janusz Filip- odpowiedział, że w związku z tą sytuacją na rynku, że nikt nie chce
odbierać odpadów segregowanych, surowców wtórnych. Jest u mnie taki dyskomfort
psychiczny i lęk że ta góra może urosnąć bardzo duża, bo wszystkie sortownie nagle staną.
Sam prezes wyjaśnił, że wystosował pismo do Marszałka z zapytaniem, gdzie spółka może
odpady segregowane dostarczyć. Obecnie czeka na odpowiedź. Zgadza się, że wygląda to
mało estetycznie, zwłaszcza dla mieszkańców którzy mają balkony z tej strony i widzą to
z góry.
Radna Barbara Borowiecka- zapytała na wniosek mieszkańców dot. cmentarza zabytkowego,
umieszczonego koło Sądu. Mam informacje, że są tam dwie kamery. Problem jest ogólnie
znany i opisywany. Cmentarz jest zdewastowany, mieszkańcy pytają czy ze względu na to, że
są kamery umiejscowione czy można to udostępnić to mieszkańcom, żeby mieli jakiś podgląd
ponieważ, fakt jest taki, że mamy informacje, że osoby, które organizują tam spotkania
dewastują ten cmentarz natomiast mieszkańcy może wzięliby w swoje ręce pilnowali by tego
cmentarza, czy przynajmniej mieli by informacje.
Prezes BZK Janusz Filip- przesiadują tam osoby które naużywają alkoholu- zgłaszane było to
na policję by były częstsze kontrole. Jedna kamera to jest atrapa a druga jest zamontowana
na dachu małego Kościoła. Nagrywany jest monitoring i dane. W jaki sposób jest to
odtwarzane, temat ten przygotował Antoni Staszczyk- była to wspólna inicjatywa miasta
i powiatu. My nie mamy do tego dostępu. Jedynie sprzątamy po tych delikwentach i zbieramy
informacje od mieszkańców którzy czują się okradzeni ze zniczy albo ktoś zdewastował
nagrobek. Wyjaśnił, że nieobecny Pan Staszczyk wyjaśnił by sprawę kamer i odtworzenia ich.
Radny Krzysztof Stępak- zapytał w sprawie toalet na Cmentarzu Komunalnym. Wyjaśnił, że nie
jest są zbytnio zadbane i czyste.
Prezes BZK Janusz Filip- odpowiedział, mieli zamknąć jedną toaletę, ponieważ spały tam osoby
które naużywały tam alkoholu. Informacja poszła na policję ale niestety niektórzy nie szanują
tego mienia. Natomiast zwróci uwagę, by częściej sprawdzano te toalety.
Radny Grzegorz Kolbusz- wyjaśnił, że ma przed sobą decyzję starosty brzeskiego zezwalającą
BZK na zbieranie odpadów wymienionych itd. Na ul. Przemysłowej 11. Jest taki punkt dot.
miejsca magazynowania odpadów. Odczytał podpunkt 9.
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Prezes

BZK

Janusz

Filip-

odpowiedział

że

jeśli

chodzi

o

odpady

segregowane,

są magazynowane na hali, na hali jest również magazynowany metal, szkło jest
magazynowane w silosie betonowym i przeładowywane jest do kontenera. Jeśli chodzi o
tworzywa to w kontenerach ale na bieżąco wywożone. W tym momencie niestety jest taka
sytuacja jak powiedziałem, która nie zależy ode mnie.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk zapytał kto jest winien za to, że tych odbiorców jest mało?
Prezes BZK Janusz Filip- odpowiedział że są różne opinie, niektórzy zwalają na Chiny, że nie
odbierają od nas tworzywa sztucznego. Według mnie brak firm które by przetwarzały i niska
cena za surowiec wtórny.
Radna Barbara Borowiecka- ze względu na to, że w kompetencji porządkowanie tego
cmentarza jest jakby pana spółka czy Pan mógłby przejąć kompetencje mając na uwadze, że
usytuowanie tej kamery.
Prezes BZK Janusz Filip- odpowiedział, że cmentarz został mu powierzony w administrowanie
dla dobra mieszkańców i parafii. Rocznie utrzymanie cmentarza kosztuje 8.000 -9.000zł. dodał,
że nie chce mieć kluczy do małego Kościoła. Dodał, że lepiej żeby to ksiądz prowadził.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował aby za pomocą głosowania ocenić wszystkie
spółki.
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano spółkę RPWiK.
Wyniki głosowania:
Za 20 : Chmielarz – Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara,
Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Kolbusz Grzegorz Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Smołucha
Adam, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni:, Bogusz Krzysztof

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano spółkę MPK.
Wyniki głosowania:
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Za 20 : Chmielarz – Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara,
Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Kolbusz Grzegorz Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Smołucha
Adam, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni:, Bogusz Krzysztof

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano spółkę MPEC
Wyniki głosowania:
Za 20 : Chmielarz – Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara,
Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Kolbusz Grzegorz Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Smołucha
Adam, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni:, Bogusz Krzysztof

Pozytywnie zaopiniowano spółkę BZK
Wyniki głosowania:
Za 19 : Chmielarz – Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara,
Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Smołucha Adam, Brzyk
Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka
Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni:, Bogusz Krzysztof
Nie głosował: Kolbusz Grzeogrz
Strona 20 z 31

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano spółkę MZGM
Wyniki głosowania:
Za 20 : Chmielarz – Żwawa Ewa, Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara,
Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Kolbusz Grzegorz Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, Smołucha
Adam, Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek.
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni:, Bogusz Krzysztof

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zarządził przerwę w obradach.
Przerwa w obradach od 13:32-14:05
Ad.15 Podjęcie uchwał w sprawach:
1. wynagrodzenia Burmistrza Brzeska;
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały i poddał pod
głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 5: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Kolbusz Grzegorz, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław,
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 9 Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak
Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Nie głosowała : Maria Kądziołka
Nieobecni 6:, Chmielarz-Żwawa Ewa, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Babicz
Bogusław, Ciurej Marcin, Smołucha Adam.
Uchwała Nr LIII (372)2018 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzeska
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2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za rok 2017;
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały,
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 19:

Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Chmielarz-Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz,

Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Smołucha Adam,
Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące: 0
Nieobecni 2:, Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin,
Uchwała Nr LIII (373)2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok
3. absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko
za

rok 2017;–

odczytanie

Opinii

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Krakowie;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dyskusja:
Radny Jarosław Sorys- stwierdził, że poczuł się w obowiązku aby jakoś uzasadnić swoje
głosowanie, jest to okres przedwyborczy, różne są oczekiwania z różnych stron płynące, więc
aby nie przedłużać odczytam to co przygotowałem na dzień dzisiejszy, to są moje subiektywne
zdania w kwestii absolutorium. Absolutorium samorządowe dla mnie jest specyficzną formą
kontroli, charakteryzującą się tym, iż powinno odnosić się ściśle do wykonania budżetu gminy.
Służy organowi stanowiącemu Jednostek Samorządu Terytorialnego do sprawowania kontroli
wykonania

budżetu

przez

organ

wykonawczy.

W

orzecznictwie

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego od dawna ukształtował się pogląd, że absolutorium dotyczy wykonania
budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności wójta, burmistrza. Organ stanowiący
może brać pod uwagę w tej ocenie wyłącznie sposób realizacji budżetu. Ocena dokonywana
w uchwale absolutoryjnej musi być zatem odniesiona do przyczyn budżetowych. NSA wskazuje
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granice, w jakich rada gminy powinna oceniać wykonanie budżetu stanowiącego podstawę do
udzielenia absolutorium.
„Uchwała budżetowa zatwierdza granice dochodów i wydatków gminy w sposób wiążący
władzę wykonawczą”. Wiąże organ wykonawczy, gdyż wyznacza granice jego legalnego
zachowania się. Zatem ocena działalności organu wykonawczego ma na celu ustalenie, czy
sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był
zgodny z uchwalonym budżetem. Nie może być efektem niezadowolenia rady z całokształtu
działalności organu wykonawczego, ale musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu gminy,
czytamy dalej w orzeczeniach NSA. Konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak
wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym
a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności jeżeli wystąpiły można obciążyć organ
wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. NSA stwierdza dalej że
„Sprawozdanie uznane za rzetelne, ujawniające pełną zgodność budżetu wykonanego
z budżetem uchwalonym wyłącza możliwość nieudzielenia absolutorium.
Pozytywne absolutorium zwalnia organ wykonawczy z odpowiedzialności za wykonanie
powierzonych mu zadań, ale tylko przed organem uchwałodawczym. Nie zwalnia natomiast od
odpowiedzialności, jeżeli w okresie późniejszym okaże się, że czynności realizowane przez dany
organ były niezgodne z przepisami regulującymi kwestie prawidłowej gospodarki budżetowej
lub spowodowały szkodę dla JST.
Ocena zaś burmistrza w innych aspektach jego działalności zdaniem NSA, jak również i moim
powinna odbywać się poza procedurą absolutoryjną. Ocenę działań Burmistrza, weryfikuję
i podejmuję na bieżąco w ciągu roku budżetowego, podczas każdej komisji, każdej sesji, czy
na co dzień, kierując się regulaminem klubu, mając na uwadze zaspokajanie codziennych
potrzeb społeczności lokalnej. Przyzwoitość, którą wpoili mi rodzice i zaufanie, którym po raz
kolejny obdarzają mnie wyborcy z Jadownik, to dla mnie wielki kredyt zaufania, który realizuję
w imieniu mieszkańców, który utwierdza mnie w przekonaniu, że postępuję właściwie, dlatego
”….., pamiętam te święte słowa, nigdy nie zejdę na psy”.
Jeżeli mam inne zdanie od organu wykonawczego, to o tym mówię i daję temu wyraz
w głosowaniach, które ściśle odnoszą się do meritum. Dlatego, dysponując większością
w radzie, gdy organ wykonawczy zaproponował podniesienie w 2015 r. podatków, naszymi
głosami nie zostały one podniesione, a w 2016 r. biorąc pod uwagę przewidywaną stopę inflacji
podatki podnieśliśmy kilka procent, aby w kolejnym roku nie podnosić kilkanaście. Po dzień
dzisiejszy począwszy od roku 2015 (gdy złożyłem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w

Tarnowie

wniosek

o

odwołanie

decyzji

lokalizacyjnej

dla

budowy

ośrodka

radiokomunikacyjnego z 40 m wieżą na Bocheńcu) uczestniczę w proteście związanym
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z budową tego ośrodka. W 2017 roku podczas gdy, komisje głosowały już na tak, za
zwiększeniem punktów sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego, działając pod naciskiem
silnego lobbingu, mając na początku tylko trzy głosy łącznie z moim, nie ugięliśmy się i decyzją
klubu PiS, zablokowaliśmy zwiększenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. To radni
klubu PiS uznając prawo społeczności lokalnej do współdecydowania, tworząc ze społecznością
mieszkańców lokalny system polityczny odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów
i zaspokajanie potrzeb mieszkańców postanowili po konsultacjach z mieszkańcami, wsłuchując
się w ich głosy pozostawić sieć placówek szkolnych na poziomie sprzed reformy edukacji.
Dlatego nie mam problemu, aby na co dzień i na bieżąco oceniać i krytycznie odnosić się do
działalności burmistrza Brzeska dając temu wyraz w stosownych głosowaniach, ściśle
związanych z działalnością burmistrza. Chociażby ostatnio,

artykułując wyraz takiego

niezadowolenia na sesji z sytuacji, która powstała w spółce MPEC w roku 2017.
Głosowanie w sprawie absolutorium dla burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy
za rok 2017 odnoszę w zakresie do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i oceny
wykonania budżetu.
W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania
budżetu Gminy Brzesko za rok 2017 będę głosował za.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały,
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 17:

Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Chmielarz-Żwawa Ewa, Borowiecka Barbara,

Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Smołucha Adam, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga
Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra
Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:1 Grzegorz Kolbusz
Nieobecni 3:, Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Bogusław Babicz,
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował za głosowanie. Podziękował rademu
J. Sorysowi za konstruktywną wypowiedź, życzył aby do końca trwania tej kadencji pracowali
w zgodzie i we wzajemnej współpracy.
Uchwała Nr LIII (374)2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania
budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok
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4. zmiany uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na
budowę chodników;
Radny Adam Smołucha, zapytał w sprawie chodnika na ul. Małopolskiej w Jadownikach.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka-odpowiedział, że wspólnie z powiatem chcą rozpocząć
dokumentację ale znając już pełną kwotę.
Skarbnik Gminy C. Łanocha- w imieniu Burmistrza Brzeska zgłosiła autopoprawkę do tego
projektu uchwały. Wyjaśniła autopoprawkę.
Radny Jarosław Sorys- poinformował, że jest już po przetargach chodników w gminie, przy
drogach powiatowych aby z tych oszczędności zrobić takie zadanie 2 letnie, zacząć
projektowanie w tym roku z zakończeniem projektowania w przyszłym roku i z zapłatą większej
transzy na przyszły rok.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka-odpowiedział, że poprosi Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych, aby ten temat omówić. Jeśli będzie wola z powiatu a pewnie taka jest to dyrektor
zrobi rozeznanie i ogłosi przetarg, żeby była znana kwota.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały wraz z
autopoprawką, a Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 17: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Grzegorz
Kolbusz Smołucha Adam, Bogusław Babicz, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga
Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra
Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:
Nieobecni 4:, Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa, Sorys Jarosław,
Uchwała Nr LIII (375)2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego
na budowę chodników.
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5. upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia ze Skarbem
Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji wspólnego
przedsięwzięcia pn.”Remont odcinka u. Czerwona Droga” w Okocimiu
o długości ok.0,2 km”;
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 16: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Grzegorz
Kolbusz, Bogusław Babicz, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy,
Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek
Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni 5:, Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa, Sorys Jarosław,
Smołucha Adam,
Uchwała Nr LIII (376)2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia
porozumienia ze Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji
wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont odcinka ul. Czerwona Droga w Okocimiu o długości
ok. 0,2 km”
6. wyrażenia

woli

wspólnej

realizacji

i

finansowania

zadania

pn.

„Termomodernizacja budynku administracji samorządowej oraz placówki
edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska” w zakresie budynku administracji
samorządowej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 17: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Grzegorz
Kolbusz, Bogusław Babicz, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward,
Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra
Stanisław, Klimek Leszek
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Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni 4:, Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa, Smołucha Adam,
Uchwała Nr LIII (377)2018 w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji i finansowania zadania
pn. „Termomodernizacja budynku administracji samorządowej oraz placówki edukacyjnej
w miejscowości Mokrzyska” w zakresie budynku administracji samorządowej
7. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały, a
Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 16: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, , Bogusław
Babicz, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy,
Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek
Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni 5:, Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa, Smołucha Adam,
Grzegorz Kolbusz
Uchwała Nr LIII (378)2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2018 r.
8.

w

sprawie

zmiany

uchwały

Nr

XLVIII/346/2018

Rady

Miejskiej

w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 15: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys
Jarosław, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Strona 27 z 31

Wstrzymujące:0
Nieobecni 6:, Bogusław Babicz Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa,
Smołucha Adam, Grzegorz Kolbusz
Uchwała Nr LIII (379)2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko,
9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego;
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.
Wyniki głosowania:
Za 15: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Borowiecka Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys
Jarosław, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof,
Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni 6:, Bogusław Babicz Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa,
Smołucha Adam, Grzegorz Kolbusz
Uchwała Nr LIII (380)2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/349/2018 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Małopolskiego
10. w sprawie przekazania skargi;
Przewodniczący Rady K. Ojczyk odczytał treść przekazanej skargi z Samorządowego
Kolegium Odwoławczego z dnia 18 czerwca 2018r. które wpłynęło do Rady Miejskiej w Brzesku
22 czerwca 2018r. Pani K.T celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały,
a Przewodniczący Rady K. Ojczyk poddał pod głosowanie powyższy projekt.

Wyniki głosowania:
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Za 16: Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz Kolbusz, Borowiecka Barbara, Kwaśniak
Adam, Sorys Jarosław, Brzyk Franciszek, Sporski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy,
Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Maria Kądziołka, Kucia Maria, Góra Stanisław, Klimek
Leszek
Przeciw: 0,
Wstrzymujące:0
Nieobecni 5:, Bogusław Babicz Bogusz Krzysztof, Ciurej Marcin, Chmielarz-Żwawa Ewa,
Smołucha Adam,
Ad. 16 Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel odpowiedział na zapytania i odpowiedzi radnych”
- w budżecie na 2018 rok radni wskazali środki finansowe na konkretne drogi. Realziacja tych
zadań ze względu na fakt że przeznacozne kwoty były przed przetargiem wymagała dołożenia
około 25 tys. złotych. W roku bieżącym o ile nie pojawią się dodatkowe środki nie ma
możliwości wykonania nakładki na ul. Szczęsliwej. Pracownicy referatu GKiOŚ zamją się pilnie
tematem obcięcia gałęzi drzew nad ul. Zaoblas i Nadbrzeżnej w Jadownikach. Zabezpieczenia
korytek na ul. Środkowej możliwe będzie do realizacji na przełomie III i IV kwartału br. pod
warunkiem wolnych środków na zaaniu utrzymanie dróg nie przewidziane planowo awaryjne
naprawy przepustów, ubytków, obcinanie gałęzi itp.
- W dniu 28 marca 2018r. Gmina Brzesko złożyła następujące wnioski do Ministerstwa Sportu
i Turystyki: wniosek o dofinansowanie pn. remont nawierzchni boiska oraz rozbudowa
ogrodzenia w formie piłkochwytów przy obiekcie przyszkolnym PSP Nr 2 w Brzesku
w Jadownikach wartość zadania 106 361,97 zł. proponowana dotacja 31 903,59 zł.
Wniosek o dofinansowanie pn. Remont klubowych boisk sportowych w Sterkowcu
i Szczepanowie poprzez budowę ogrodzeń w formie piłkochwytu, wymianę pozostałej części
ogrodzenia oraz modernizację budynku szatni oraz budowę pomieszczenia gospodarczego
w ramach programu Sportowa Polska.
Wartość zadania 310 524,81 zł. proponowana dotacja 93 157,44 zł.
- zostaną podjęte działania związane z umieszczeniem w planie wieloletnim na rok 2019
odnośnie wykonania dokumentacji projektowej związanej z budową chodnika z kanalizacją
deszczową przy drodze powiatowej 1430K Brzesko – Szczepanów-Borzęcin w msc. Jadowniki
ul. Małopolska w wysokości dotacji celowej 130 tys. całkowity koszt wykonania tej
dokumentacji to 260 tys. zł.
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- zmiany w statutach są konsultowane z radcą prawnym i po uzgodnieniu przedstawione
zostaną w najbliższym czasie Radzie Miejskiej w celu dalszego procedowania
- obecnie pracownicy są w trakcie odbywania szkoleń w zakresie zmian w statutach gmin
i prawdopodobnie po wakacjach zostaną przedstawione państwu radnym odpowiednie
propozycje zmian w Statucie Gminy Brzesko.
Sekretarz Gminy S. Sułek poinformował, że 7 jednostek pomocniczych odpowiedziało na
wnioski w sprawie projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych. W najbliższych
dniach przekaże do Biura Rady wszystkie informacje i opinie, aby dalej można było procedować
w tej kwestii.
Ad. 18 Wolne wnioski i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany- odczytał pismo od mieszkańca Pana A.P
w sprawie zebrania sołeckiego w Jasieniu.
Radny Stanisław Góra- poruszył problem projektowania bez wyobraźni dróg powiatowych i
nadzorowania tych dróg.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany- zapytali w sprawie wypowiedzenia umowy
stowarzyszeniu motocrossowemu terenów w Buczu. czy w dalszym ciągu Pan Gładysz jest
zainteresowany budową w tym miejscu toru kartingowego.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel- wyjaśnił, że więcej informacji w tym temacie posiada
nieobecny Kierownik A. Staszczyk.
Radny Leszek Klimek- wyjaśnił, że to co zostało odczytanie przez Wiceprzewodniczącego tj.
pismo Pana A. P- odpowiedział, że jest to prawda i półprawda. Prawdą jest że jeśli
przychodzimy na mecz to jedni kibice przychodzą oglądać mecz, a drudzy przychodzą aby
zrobić rozróbę. Żeby trzy osoby chciały zakłócić całe zebranie. Porządek zebrania był
przegłosowany, wnioski są na końcu. Nie podjęli żadnej uchwały, a to że policja była to na
wniosek mieszkańców. To co Pan A. P pisze, „o nierobach” nic mu nie zrobimy bo jest chory i
jemu wszystko wolno bo niestety jest psychicznie chory. Ubolewamy nad tym, ponieważ nigdy
takiego zebrania w mojej miejscowości nie było. O zakłócanie porządku publicznego też
powinno się karać ludzi. Nie podjęliśmy uchwały przez to o sprzedaży mienia gminnego, wiec
musi być jeszcze jedno zebranie, o budżecie obywatelskim- tyle mam co do zebrania
w Jasieniu.
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Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel- wyjaśnił, że autor pisma Pan A. P przywołał jego osobę.
Wyjaśnił co spotkało go na tym zebraniu. Parę rzeczy w życiu widział, lecz coś takiego się mu
nie zdarzyło widzieć co miało miejsce na zebraniu w Jasieniu. Nie ma żadnej wiedzy na temat
stanu emocjonalnego autora tego pisma, Pan sołtys może mieć łatwiej skoro ma taką wiedzęja jej nie mam- autor tego pisma, żył mi śmierci. Powiem tak, że wszelkiego rodzaju poziom
debat publicznych to jest coś takiego z czym miałem przez 10 lat pracy w urzędzie a wcześniej
w charakterze radnego na różnym szczeblu samorządowym to takiego „widowiska” nie
wiedziałem nigdy.
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował wszystkim
za obecność i zamknął obrady LIII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 10:00 – 15:50

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Protokół opracowała:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka
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