P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2017
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
22 lutego 2017 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 19 radnych:
1. BABICZ BOGUSŁAW,
2. BOGUSZ KRZYSZTOF,
3. BOROWIECKA BARBARA,
4. BRZYK FRANCISZEK,
5. CHMIELARZ-ŻWAWA EWA,
6. CIUREJ MARCIN,
7. GAWIAK JERZY,
8. KLIMEK LESZEK,
9. KNAGA EDWARD,
10. KOLBUSZ GRZEGORZ,
11. KUCIA MARIA,
12. KWAŚNIAK ADAM,
13. LUBOWIECKA ANNA,
14. OJCZYK KRZYSZTOF,
15. SMOŁUCHA ADAM,
16. JAROSŁAW SORYS
17. SPROSKI KAZIMIERZ,
18. STĘPAK KRZYSZTOF
19. WYCZESANY PIOTR.
Nieobecny usprawiedliwiony: radny GÓRA STANISŁAW, radna KĄDZIOŁKA MARIA,
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
XXXV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana
Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę, Skarbnik Gminy Celinę Łanochę, Sekretarza Gminy
Stanisława Sułka, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz wszystkich zaproszonych gości,
którzy uczestniczyli na sesji. W obradach sesji uczestniczyło 19 radnych.
Materiały bez uwag.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie

Sesji

przez

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

grudnia

2016

Brzesku

i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie

Protokołów

z

sesji

odbytych

w

dnia

28

r

oraz

30 stycznia 2017 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. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Brzesko.
10. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
11. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
12. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
13. Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego d/s Wodociągów i Kanalizacji za rok
2016.( inf.email)
14.

Informacja

na

temat

planowanych

działań

promocyjno-kulturalnych

w 2017 roku w Gminie Brzesko.( inf.email)
15.
1.

Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;
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2.

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę

chodników;
3.

udzielenia

pomocy

finansowej

dla

Powiatu

Brzeskiego

na

dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych;
4.

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

nowego ustroju szkolnego;
5.

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata

2016 -2022;
6.

przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego;
7.
najmu

wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy
dotyczącej

lokalu

użytkowego

stanowiącego

część

nieruchomości

zabudowanej, położonej w Brzesku, przy ul. Kościuszki nr 2;
8.
najmu

Wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy
dotyczącej

lokalu

użytkowego

stanowiącego

część

nieruchomości

zabudowanej, położonej w Brzesku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2.
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 Protokołów z sesji odbytych w dniach 28.12.2016 r. i 30.01.2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie
następujące protokoły:
Protokół z dnia 28.12.2016 r. głosowano: 17 za, jednogłośnie.
Protokół z dnia 30.01.2017 r. głosowano: 17 za, jednogłośnie.
Ad. 4 Interpelacje Radnych- brak.
Ad. 7 Zapytania Radnych.

Strona 3 z 32

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał jak wygląda sprawa oraz tocząca
procedura Państwa C. z Mokrzysk w sprawie wykonania odwodnienia na ulicy Jana Kantego
w Mokrzyskach. Do kogo należy się udać, aby otrzymać zgody na wykonanie odwodnienia.
Radny Krzysztof Stępak, zapytał czy są już ustalenia, informacje od Dyrektora Browaru co
ze zjazdem z Browaru.
Ad. 6 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy- brak.
Ad. 7 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał sprawozdanie z udzielonych odpowiedzi.
(Stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 8 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof Bogusz:

Odczytał

sprawozdanie

z

posiedzenia

Komisji

Spraw

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji;
Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
Radny Bogusław Babicz: Odczytał dwa sprawozdania z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Pytania do sprawozdań brak.
Ad. 9 Roczne sprawozdanie z działalności Rady Seniorów Gminy Brzesko.
Roczne sprawozdanie sporządziła Przewodnicząca Rady Seniorów Pani Maria Kądziołka
a przedstawiła Radzie Miejskiej w Brzesku Z-ca Rady Seniorów Pani Maria Wielgosz.
Uchwałą Nr XI/62/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Brzesku – po konsultacjach
z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych utworzyła Radę Seniorów Brzesku,
nadając jej jednocześnie statut.
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Zadania Rady Seniorów określa art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.

Dz.U.

z

2016

r.,

poz.

446

z

późn.

zm.),

który

mówi:

,,Art. 5c [Gminna rada seniorów]
1.

Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania

aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
2.

Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywy,

oraz Statut Rady Seniorów nadany wspomina wyżej uchwałą Nr XI/62/2015 z dnia 9 czerwca
2015 r. Członkowie Rady Seniorów zostali powołani przez Burmistrza Brzeska dnia 21
października 2015 r.
Pierwsze posiedzenie Rady Pan Burmistrz zwołał na dzień 21 października 2015 r. – na którym
to posiedzeniu Rady ukonstytuowała się – wybrano Prezydium oraz Przewodniczącego Rady
Seniorów.
Prezydium Rady Seniorów rozpoczęło działania zmierzające do pracowania Planu Pracy Rady
na rok 2016.
Dnia 26 lutego 2016 r. odbyło się kolejne (drugie) posiedzenie Rady Seniorów, na którym
przewodnimi tematami były:
1. Stan bezpieczeństwa osób starszych na terenie Gminy Brzesko – temat omówił
przedstawiciel

Komendy

Powiatowej

w

Brzesku.

2. Przyjęcie PLAN PRACY RADY SENIORÓW GMINY BRZESKO.
Widząc potrzebę objęcia działaniami szeroki wachlarz zagadnień dotyczący osób starszych
Prezydium Rady, w ślad za dyskusją jaka toczyła się wnioskiem (ankietą) do członków Rady o
powołanie

Zespołów

Problemowych

(Klubów

Merytorycznych):

ds.bezpieczeństwa,
ds.zdrowia,
ds.kultury,
ds. reakcji i sportu
Każdy z członków rady Seniorów zadeklarował prace zespole merytorycznym najbardziej mu
odpowiadającym z racji zainteresowań, chęci działania na danym polu.
W związku z faktem, iż jesteśmy ,,MŁODĄ” Radą Seniorów Prezydium i Przewodnicząca Rady
podjęli działania związane z nawiązaniem współpracy z Radami działającymi od dłuższego
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czasu oraz stowarzyszeniami je wspierającymi. Nawiązaliśmy współpracę z Radami Seniorów,
w Rabce, Miechowie i Gliwicach oraz Nowosądeckim Forum Seniorów.
Rada Seniorów nie posiada środków finansowych na swoje funkcjonowanie, w związku z czym
Prezydium Rady podjęło szerokie działania zmierzające do przystąpienia do różnych
programów

finansowanych

ze

środków

zewnętrznych.

W roku 2016 przystąpiliśmy do następujących projektów:
1.

Projektu współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej

Osób Starszych: ,,Kulturalny Senior” dla osób w wieku 60+ - realizowanego przez
Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza w ramach którego, 28 osób z terenu naszej
gminy wzięło udział w spektaklu teatralnym pt. ,,Wieczór Kawalerski’’ w Teatrze Bagatela oraz
30 osób otrzymało ,,Bon Kultury’’ tj. 3 wejściówki na dowolne finanse filmowe do Kina Planeta
w Brzesku – z terminem wykorzystania do dnia 15 grudnia 2016 r.
2.

drugi projekt ,,Profesjonalne Rady Seniorów woj. małopolskiego”, którego realizatorem

jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ,,ZNAK”, a partnerem Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie. W ramach tego projektu członkowie Rady uczestniczyli w szkoleniach.
3.

Kolejny projekt, którego byliśmy uczestnikami ,,Aktywne i skuteczne Rady Seniorów’’

realizowanych przez Federacje Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
w ramach, którego w dniach 24 – 25 października 2016 r. w Brzesku przeprowadzone zostało
szkolenie dot. w/w zagadnień.
Jednym z najważniejszych działań jakim zajęła się Rada Seniorów oraz Prezydium, było
uruchomienie DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH. Dokonaliśmy analizy
możliwości skorzystania z programu ,,SENIOR-WIGOR’’, jednakże wymagania lokalowe jakie
stawiane były w tym programie tj. ilość i wielkość do wspólnych spotkań, odpowiednia liczba
sanitariatów itd. nie dawały nam możliwości skorzystania z niego (po prostu nie ma na terenie
Gminy takiego budynku, takich pomieszczeń). W związku z tym, że zamysłem i wielką
determinacją Rady Seniorów jest stworzenie dla SENIORÓW miejsca, gdzie mogą przyjść,
spotkać się ze znajomymi, zagrać w szachy, poczytać prasę, podyskutować na wybrany temat
– stworzyć po prostu miejsce przyjazne seniorom, co aktualnie jest dopracowywane
i uruchamiane w budynku przy ulicy Puszkina.

Inicjatywą Brzeskiej Rady Seniorów jest wprowadzenie na terenie naszej Gminy tzw.
,,Koperty życia – ratunek czeka w lodówce’’.
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W tej sprawie złożyliśmy stosowne pismo do Pana Burmistrza oraz na ręce Pana
Przewodniczącego Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2016 roku, do realizacji w 2017 roku.
Życie każdego człowieka jest darem, który musi podlegać szczególnej ochronie. Najczęściej
życie osób starszych – seniorów, osób przewlekle chorych,

mieszkających samotnie,

niepełnosprawnych bardzo często jest zagrożone. W nagłej traumatycznej s sytuacji mogą nic
nie pamiętać , mogą być nieprzytomni, a „ Karta życia „ może być ratunkiem oraz wielkim
ułatwieniem dla służb medycznych ( ratunkowych).
‘’Koperta życia’’ to koperta zawierająca

formularz z opisem historii choroby, listą

zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarz prowadzącego i najbliższej
rodziny – informacjami niezbędnymi w trakcie udzielania pomocy medycznej. T a specjalna
koperta mogłaby być przechowywana w lodówce lub w innym łatwo dostępnym miejscu,
jednak miejsce to powinno być z zewnątrz oznakowane. ‘’Kopert Życia ‘’ stanowi nieocenioną
pomoc w zebraniu podstawowych wiadomości o stanie zdrowia poszkodowanego i podjęciu
szybkiej akcji ratującej życie.
Niezwykle ważnym elementem życia seniorów

jest ich bezpieczeństwo – dlatego Rada

Seniorów przekazała ulotki informacyjne - wskazujące na zagrożenie a czyhające na osoby
starsze ze strony nieuczciwych domokrążców i oszustów.
Podjęliśmy działania zmierzające do uruchomienia na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego zakładki ‘’Rada Seniorów’’. Tak zakładka już jest uruchomiona, i możemy tutaj
umieszczać wszystkie ważne dla seniorów informacje .
Rozpoczęliśmy współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz planujemy realizację
programów na rzecz seniorów wspólnie z Młodzieżową Radą oraz stowarzyszeniami
parającymi się tą tematyką.
Z tego miejsca w imieniu Przewodniczącej i całej Rady serdecznie dziękuję Panu
Burmistrzowi
dotykające

- za to, że wspiera nas w naszych działaniach i dostrzega problemy
osoby

starsze.

Spotykaliśmy

się kilkanaście

razy,

w

celu

omówienia

i rozwiązania szeregu kwestii, problemów dotykających osób starszych.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej za współpracę z Radą Seniorów.
Zapewne przyszła współpraca zaowocuje wieloma inicjatywami i zrealizowaniem wielu
zamierzeń na rzecz poprawy życia seniorów.
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Jesteśmy po to aby działać wspólnie na rzecz osób starszych, a nasze działania,
zgodnie

z

zacytowanym

art.5c

ustawy

o

samorządzie

gminnym

mają charakter

konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
W planie na I -szy kwartał 2017 r. ujęliśmy :
-

zakończenie wdrażania projektu ‘’Koperta życia’’,
realizacja projektu ‘’SKRZYNKA POMYSŁÓW’’ w każdym Sołectwie i w miejscach

dostępnych dla Seniorów na terenie Miasta.
(Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.)
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zaproponował opinię po złożeniu
sprawozdania i poddał ją pod głosowanie:
Rada Miejska pozytywnie opiniuje sprawozdanie roczne z działalności Rady
Seniorów Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
Ad.10 Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.
Sprawozdanie przedstawił Pan Michał Migda, Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy w Brzesku.
o

lutego odbył się turniej piłki halowej o Mistrzostwo Gminy Brzesko na hali przy
PSP nr 3 w Brzesku. Udział w zawodach wzięło 8 zespołów. Reprezentanci
miejscowości Mokrzyska wygrali sportowe zmagania.

o

W ZSP 1 nastąpiła zmiana opiekuna. Pani Joanna Barnaś przejęła opiekę nad
młodzieżą za Panią Ewę Małysę.

o

27. lutego odbędzie się spotkanie Fundacji Aktywnej Edukacji, Rady Seniorów
oraz MRG w celu opracowania wspólnych sposobów działania.

Radny Krzysztof Bogusz, na ostatniej komisji Spraw Obywatelskich rozmawiano na temat
ubiegania się o środki z funduszy UE. Są środki/programy m.in. na wymianę międzynarodowe,
które oferuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poprosił Przewodniczącego MRG, aby podjęli
temat i zainteresowali się tym programem. u
Ad. 11 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji.
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Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie projektu termomodernizacji placówek
oświatowych. Czy termomodernizację PSP w Mokrzyskach uda się wykonać, czy projekt został
złożony i realizacja będzie w tym roku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że konkurs jest jeszcze nierozstrzygnięty.
Myśli, że już w niedługim czasie będzie więcej informacji. Był to jeden z pierwszych konkursów,
jaki został uruchomiony.
Ad.12 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji odczytał Burmistrz
Brzeska Grzegorz Wawryka. (Stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 13 Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego d/s Wodociągów
i Kanalizacji za rok 2016.( inf.email).
Radni otrzymali sprawozdanie drogą elektroniczną.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, jako Przewodniczący Związku
Międzygminnego d/s Wodociągów i Kanalizacji, odczytał sprawozdanie.
Organizacja Związku.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem AP/IV/342-77(2)/96/97/BC z dnia
24.04.1997
że
24

do

r.
Rejestru

kwietnia

1997

poinformowało
Związków

r

wpisano

Wojewodę

Międzygminnych
związek

o

pod

nazwie

Tarnowskiego,

pozycją
„Związek

157

z

datą

Komunalny

Gminy

do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.”
Statut Związku opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnowskiego z
dnia 14 maja 1997 r. pod poz. 45 - obwieszczenie Wojewody Tarnowskiego z dnia 8 maja
1997 r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Komunalnego.

Wg. § 3 Statutu członkami

założycielami Związku są gminy Brzesko, Dębno, Wojnicz, Zakliczyn.
Rady Gmin - członkowie założyciele Związku wyznaczają osoby do Zgromadzenia Związku na
kadencję

stosownie

do

art.

70

ustawy

z

dnia

marca

1990

r.-

o samorządzie gminy oraz statutu.
Uchwałą
za

Zgromadzenia

celowe

i

Związku

uzasadnione

nr

II/11/97

przyjęcie

Gminy
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z

dnia

Gnojnik

8
do

grudnia

1997

Związku.

uznano

Zgromadzenie

nie zajęło stanowiska określonego w § 26 ust 3 statutu dot. majątku gminy wnoszonego do
Związku oraz sposobu wpłaty udziału, zadań, które Związek zobowiązuje się wykonać na rzecz
jej mieszkańców, warunków które gmina musi spełnić aby została przyjęta do Związku oraz
terminów przystąpienia i przejęcia majątku.
Podjęte przez Rady Gmin - członków Związku uchwały w sprawie przyjęcia Gminy Gnojnik do
Związku powołują się na stanowisko Zgromadzenia.
Uchwałą nr IV/20/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. Zgromadzenie

przyjęło z dniem

1 lipca 1998 r. Gminę Gnojnik do Związku.
Gmina Gnojnik w miesiącu lutym 2010 roku wystąpiła ze struktur Związku, nie regulując też
opłaty za okres 2010 roku.
Grunty skomunalizowane na rzecz Związku przez Wojewodę Tarnowskiego decyzjami:
G.III.7228/20/97

z

15.07.1997

r.

oraz

G.III.

Grunty te o wartości 67.710 zł znajdują się w

7228/20a/97

z

1.09.1997r.

wieczystym użytkowaniu

Rejonowego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku . W księgach rachunkowych Związku
ujęte zostały na koniec 1999r. (Lp. 301/350). Opłata roczna stanowi dochody Związku.
Struktury Związku.
Struktura reprezentacji Gmin na Zgromadzeniu Związku.
Gmina Brzesko – 5 głosów reprezentowana jest przez;
Leszka
Klimka
w miejsce
i
na
– jako ustawowego Członka Zgromadzenia,

wniosek

Burmistrza

Grzegorza

Wawryki

oraz reprezentujących Gminę w Zgromadzeniu wybranych przez Radę:
Ewę Chmielarz – Radną Gminy,
Bogusława Babicza – Radnego Gminy,
Adama Kwaśniaka – Radnego Gminy,
Krzysztofa Ojczyka – Radnego Gminy.
Gmina Dębno – 2 głosy reprezentowana jest przez;
Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy ustawowego Członka Zgromadzenia,
oraz reprezentującego Gminę w Zgromadzeniu wybranego przez Radę:
Ewę Płaneta – Radną Gminy.
Gmina Wojnicz – 2 głosy reprezentowana jest przez;
Urszulę Ropa – Zastępcę Burmistrza w miejsce
Tadeusza Bąka – jako ustawowego Członka Zgromadzenia,

i

oraz reprezentującą Gminę w zgromadzeniu wybraną przez Radę:
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na

wniosek

Burmistrza

Joannę Zając – Skarbnika Gminy,
Gmina Zakliczyn reprezentowana była przez;
Dawida Chrobaka – Burmistrza ustawowego Członka Zgromadzenia.
Przewodnictwo w Zgromadzeniu Gmin Członków Związku powierzono Panu Dawidowi
Chrobakowi – Gmina Zakliczyn a Zastępstwo Panu Adamowi Kwaśniakowi – Gmina Brzesko.
W skład Zarządu Związku, wchodzą;
Krzysztof Ojczyk– Gmina Brzesko- Przewodniczący Zarządu,
Urszula Ropa – Gmina Wojnicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
Bogusław Babicz – Gmina Brzesko – Członek Zarządu,
Wiesław Kozłowski – Gmina Dębno - Członek Zarządu.
Zarząd Związku pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników wobec RPWiK Sp. z o.o.
W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzą;
Ewa Chmielarz – Gmina Brzesko – Przewodniczący Komisji,
Ewa Płaneta – Gmina Dębno – Zastępca Przewodniczącego,
Joanna Zając – Gmina Wojnicz – Członek Komisji.
Tryb pracy Organów Związku
Zgromadzenie Związku odbyło 5 sesji.
Podczas tych posiedzeń zajmowano się następującymi sprawami jak :

1. wyborami władz Związku,
2. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zbywanie i obciążanie majątku związku,

3. przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu i innych organów związku,
4. przyjęciem i zmianami planu finansowego Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku na rok 2015

5. przyjęciem i zmianami wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2015-2018,

6. zatwierdzeniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego

Do

Spraw

Wodociągów

i

Kanalizacji

w Brzesku za mijające lata budżetowe,

7. absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2014 rok,
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8. Omówieniem treści dwóch części „Raportu z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. – tzw. Biała
Księga - Część 1 i część 2.
Zarząd Związku odbył 16 posiedzeń.
Podczas tych posiedzeń zajmowano się następującymi sprawami jak :
1. zarządzanie majątkiem związku w oparciu o zasady statutu i przepisy ustanowione przez
Zgromadzenie,
2. prowadzenie całości spraw związku oraz kierowanie administracją związku,
3. nadzór nad działalnością RPWiK

oraz pełnienie funkcji Zgromadzenia wspólników dla

Spółki w tym bardzo istotne zmiany Umowy Spółki
4. sporządzanie preliminarzy budżetu związku, przedstawianie Zgromadzeniu rocznych
bilansów związku,
5. składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku związku,
6. przygotowywanie wniosków na posiedzenia Zgromadzenia,
7. wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
8. sporządzanie rocznych i wieloletnich programów projektów rozwoju,
9. sporządzanie opinii w sprawie wysokości stawek opłat za wodę i zrzut ścieków.
Rejonowe

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i

Kanalizacji

Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko.
Spółka

powstała

2

czerwca

1999

roku,

a

rozpoczęcie

działalności

na dzień 1 lipca 1999 roku..
Akt regulujący działanie Spółki to;

Akt Notarialny z dnia 2 czerwca 1999 roku / Rep.A Nr 2112/1999 , ze zmianami
Rozkład głosów Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
Udziały i głosy stan na dzień 30 czerwca 2015 r.
UDZIAŁY
Związek

–

23.230 udziałów / 15,5%

Gmina Brzesko

– 105.372 udziałów / 70,1%

Gmina Dębno

–

Gmina Wojnicz

– 15.183 udziałów / 10,1%

1.715 udziałów /

1,1%
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ustalono

Gmina Zakliczyn –
RAZEM

4 864 udziałów /

3,2%

– 150 364 udziały / 100%

GŁOSY
Związek

–

69.690 głosy

/35,4%

Gmina Brzesko

– 105.372 głosy

/53,5%

Gmina Dębno

–

1.715 głosy

/ 0,9%

Gmina Wojnicz

– 15.183 głosy

/ 7,7%

Gmina Zakliczyn –
RAZEM

4.864 głosy

/ 2,5%

– 196.824 głosów /100%

Spółkę reprezentuje Zarząd w osobach;
Zbigniew Gładyś – Prezes Spółki,
Jerzy Wolnik – Wice Prezes,
oraz
Małgorzata Franowska- Zunica Główna Księgowa Prokurent Spółki
Przedmiotem działalności Spółki jest;
Ujmowanie,

uzdatnianie,

dostawa i sprzedaż

wody w celu zaopatrzenia ludności

i innych odbiorców,
Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i kontroli ścieków,
Usługi w zakresie budowy i remontów obiektów i sieci wodociągowo- kanalizacyjnych,
Eksploatacja obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych,
Działalności

w

zakresie

inżynierii

sanitarnej

oraz

doradztwo

techniczne

w tej dziedzinie,
Wydawanie warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
Usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
Usługi w zakresie badań, napraw, montażu i legalizacji wodnych urządzeń pomiarowych,
Działalność w zakresie ochrony zasobów wodnych,
Usługi w zakresie eksploatacji kanalizacji deszczowej, odwodnień i wodocieków,
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Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych,
Usługi badawczo - laboratoryjne w zakresie ˙technologii

uzdatniania wody, oczyszczania

ścieków oraz jakości wód i ścieków,
Handel hurtowy, detaliczny i komisowy wyrobami związanymi z branżą wodno - kanalizacyjną,
elektroniczną oraz aparaturą kontrolno - pomiarową,
Usługi transportowe oraz wynajem sprzętu,
Usługi projektowe i kosztorysowania,
Inwestorstwo zastępcze,
Administrowanie zakładowym budynkiem mieszkalnym,
Usługi szkoleniowe w zakresie branży wodno - kanalizacyjnej,
Realizacja własnych programów ochrony środowiska,
Prowadzenie innej działalności wynikającej z konieczności zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców.
Zarząd Związku pełniący

funkcję Wspólnika

Zwyczajnego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka.
polegającej na rozpatrzeniu i

zatwierdzeniu

Zgromadzenia

Rejonowego

z o.o. dokonał oceny Władz Spółki

sprawozdania

Zarządu Spółki ,

bilansu ,

rachunków zysku i strat za rok obrachunkowy 2014.
W dniu 30 czerwca 2015 roku na XV ZZW zatwierdzono bilans oraz rachunek zysków i strat
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji a Brzesku Spółka z o.o. za okres
obrachunkowy 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który przedstawia się następująco:
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę 107 589 216,57 zł.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w
wysokości – 32 274,02 zł.
Udzielono Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonanych obowiązków.
Postanowiono,

że

wykazana

w

sprawozdaniu

finansowym

za

rok

2014

netto w wysokości – 32 274,02 zł., zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
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strata

Zgromadzenie

Związku

Międzygminnego

Do

Spraw

Wodociągów

i

Kanalizacji

w Brzesku Uchwałą Nr V / 20 / 2015 w dniu 16 grudnia 2015 w sprawie ; stawek opłat za
wodę

pobieraną

z

międzygminnych

urządzeń

zaopatrzenia

w

wodę

i zrzut ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych postanowiło, że;

1. Opłaty jednostkowe za dostawę wody i odprowadzania ścieków
Taryfowa grupa
Lp.

1

Wyszczególnienie

odbiorców usług
Gospodarstwa
Pozostali
domowe
odbiorcy

Opłaty za wodę

Cena netto zł/m3

Cena brutto zł/m3

2

4,18

5,16

4,51

5,57

Opłaty za ścieki
Cena netto zł/m3
Cena brutto zł/m3

Lp.

8,81

7,64

Stawka VAT – 8%

2. Opłaty abonamentowe

8,16

7,07

2.1. Zaopatrzenie w wodę

Wyszczególnienie

Opłata miesięczna zł.
netto
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brutto

Gospodarstwa Domowe

1.

Za gotowość urządzeń
wodociągowych

6,12

6,61

2.

Abonament miesięczny dla odbiorców
rozliczanych według wskazania
wodomierz głównego

4,76

5,14

3.

Abonament miesięczny dla odbiorców
rozliczanych na podstawie ryczałtu

2,09

2,26

4.

Opłata za wodomierz dodatkowy

2,67

2,88

Pozostali odbiorcy

1.

Za gotowość urządzeń
wodociągowych

6,12

6,61

2.

Abonament miesięczny dla odbiorców
rozliczanych według wskazania
wodomierz głównego

4,76

5,14

3.

Abonament miesięczny dla odbiorców
rozliczanych na podstawie ryczałtu

2,09

2,26

4.

Opłata za wodomierz dodatkowy

2,67

2,88

5.

Opłata za wodomierz sprzężony

49,17

53,10

2.2. Odprowadzenie ścieków
Lp.

Wyszczególnienie

Opłata miesięczna zł.
netto

brutto

Gospodarstwa Domowe

1.

Urządzenie pomiarowe

4,76

5,14

2.

Za gotowość urządzeń

6,98

7,54

kanalizacyjnych
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Pozostali odbiorcy

1.

Urządzenie pomiarowe

4,76

5,14

2.

Za gotowość urządzeń

6,98

7,54

kanalizacyjnych
Stawka VAT – 8%
Współczynniki alokacji - do ostatniego wniosku cenowego:
Sprzedaż roczna wody;
- Gospodarstwa domowe

-

- Pozostali odbiorcy

1 397 156 m3 – 70,9%
-

- Razem

573 496 m3 – 29,1%
-

1 970 652 m3 – 100,0%

Roczny zrzut ścieków;
- Gospodarstwa domowe
- Pozostali odbiorcy
- Razem

-

617 052 m3 – 54,0%
-

525 732 m3 – 46,0%
-

1 142 786 m3 – 100,0%

W spółce powołano na okres 3 letniej Kadencji Radę Nadzorczą w osobach;
Bogdan Dobranowski – Naczelnik ITK UM Brzesko – Reprezentujący Gminę Brzesko –
Przewodniczący Rady,
Marek Dolasiński – Prawnik Gminy – Zastępca Przewodniczącego,
Damian Jastrząb – Prawnik Reprezentujący Gminę Dębno,
Maciej Rogóż – Reprezentant Załogi RPWiK,
Wacław Batko - Reprezentant Załogi RPWiK - Sekretarz Rady.

Zatrudnienie na 1 stycznia 2016 r. - 100 osoby – 100,28 etatu.

Przewodniczący RM w Brzesku zawnioskował do Burmistrza Brzeska, aby przyjrzał się
działalności spółki RPWiK.
Pytań brak.
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Ad.14 Informacja na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych
w 2017 roku w Gminie Brzesko.( inf.email)
Pytań brak- w/w informacje zostały przedstawione i omówione na komisjach RM w Brzesku.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach od 11:15 do 11:25.
Ad.15 Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Skarbik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia zmian w uchwale budżetowej oraz
dokonała omówienia autopoprawki(załącznik Nr 5) do projektu w/w uchwały. Autopoprawka
stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 18 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/240/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2017/stanowi załącznik do protokołu/
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników;
Wiceprzewodniczący

Rady Piotr Wyczesany zapytał jaki jest

podział środków na

wyszczególnione w uchwale chodniki.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że kwota 200.000,000 zł. jest podzielona
po równo po 50.000,00 zł.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa, zapytała czy jest możliwość, aby prace
rozpocząć od ul. Parafialna od strony Wiślanej w Mokrzyskach, ponieważ jest tam wzmożony
ruch.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział, że były takie sugestie, przekażą do
powiatu te informacje.
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Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/241/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Brzeskiego na budowę chodników /stanowi załącznik do protokołu/
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji
programów zdrowotnych; uwag brak.
Wiceprzewodniczący

Rady

Piotr

Wyczesany

odczytał

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV /242/2017 w sprawie
Powiatu

Brzeskiego

na

udzielenia pomocy finansowej dla

dofinansowanie

realizacji

programów

zdrowotnych/stanowi załącznik do protokołu/
4) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
Radny Bogusław Babicz, zgłosi, że w projekcie uchwały jest przeoczenie zapisu.
Autopoprawka w wersji papierowej została rozdana radnym.
Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak- poinformował, że uchwała ta została
przygotowana w wyniku zawartego kompromisu między wszystkimi zainteresowanymi
stronami, zgodnie z tą uchwałą wszystkie szkoły 6-klasowe, od 1 września 2017r. staną się
szkołami 8-klasowymi. Natomiast na bazie Gimnazjum Nr 1 zostanie utworzona Szkoła
Podstawowa Nr 1, Gimnazjum nr 2 zostanie włączone w Szkołę Podstawową Nr 2, do czasu
wygaśnięcia Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum w Jadownikach będą funkcjonowały
w zespole. Następnie przedstawił autopoprawkę do załącznika Nr 1 w punkcie PSP Nr 3
w Brzesku, autopoprawka stanowi załącznik do protokołu.
Strona 19 z 32

Radna Maria Kucia, zapytała czy w naszej gminie będą szkoły w których będzie
dwuzmianowość. Pani Minister mówiła, że szkoły, które mają dwuzmianowość będą miały
inaczej naliczaną dotacje. Czy w najmniejszej szkole w Gminie tj. w Sterkowcu będą klasy
łączone, czy o tym są poinformowani rodzice.
Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak, odpowiedział- na dzień dzisiejszy, na
dzień 1 września pełnej dwuzmianowości nie będzie w żadnej szkole. Będzie częściowa
zmianowość w PSP Nr 3 w Brzesku. Według informacji, którzy przekazali dyrektorzy placówek,
jak

również

wg. informacji

rodziców, którzy

występowali na

spotkaniach,

którzy

zagwarantowali w sposób jednoznaczny, że ich szkoły są bardzo dobrze przygotowane, że nie
będzie dwuzmianowości., wystarczająca jest również liczba pomieszczeń. W związku
z powyższym, dodał, że musi powiedzieć to samo i on, przyjął te informacje do wiadomości.
Oprócz PSP Nr3 niepełnej zmianowości spowodowanej liczebnością to nigdzie indziej nie
będzie. W kwestii małych szkół- na dzień dzisiejszy minister ds. oświaty powinien w sposób
jednoznaczny wskazać najmniejszą liczbę dzieci w klasie, a jeszcze takie rozporządzenia nie
wydał. Stąd w chwili obecnej skutkuje to tym, że nie mogą przeprowadzić naborów do żadnych
placówek, których przed chwilą wymienił. Po rozmowie z miastem Tarnów, Krakowemzasięgnął informacji, że wszyscy wstrzymali nabory. Rada miejska nie może podjąć żadnej
uchwały, ponieważ musi się powołać na konkretne przepis prawny. W sprawie klas łączonychPSP w Sterkowcu w tej chwili są tam już klasy łączone i te klasy pozostaną. Podał przykładjeśli teraz jest w klasie szóstej trzech uczniów- jak można sobie wyobrazić, aby tylko i wyłącznie
tych troje uczniów miały zajęcia oddzielnie. Nie dało by się takich zajeść prowadzić wręcz, na
przykład zajęć wychowania fizycznego.
Radny Adam Smołucha, zapytał jaka jest przesłanka do tego, żeby do PSP Nr 1 w Jadownikach
do obwodu szkoły wskazywać ulice leżące po północnej stronie drogi A4. Sytuacja
w Jadownikach będzie taka, że będziemy mieć bardzo rozbudowaną infrastrukturę związaną
z obiektem szkoły PSP Nr 2 oraz Gimnazjum i utworzenie 8-klasowej szkoły w PSP Nr 1
w Jadownikach spowoduje to, że ilość dzieci, które będą tam uczęszczały będzie z roku na rok
większa. Stwierdził, że należało by skorygować wersje obwodów szkolnych, tak żeby
równomiernie wykorzystać infrastrukturę, która jest w Jadownikach.
Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak, odpowiedział od samego początku,
kiedy była wykonywana analiza o stanie szkół podstawowych, pierwsza sytuacja była właśnie
w Jadownikach. Jest to coś co na dzień dzisiejszy jest trudne do rozwiązania
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i zagospodarowania tego nowego obiektu. Mamy dwie szkoły, które są w zespole, częściowo
pomieszczenia są zagospodarowane przez te zespoły przedszkolne, które powstały od
1 września. Po zakończeniu edukacji przez uczniów szkoły gimnazjalnej okaże się, że tam
będzie dużo pomieszczeń, które w żaden sposób nie będziemy w stanie zagospodarować ze
względu właśnie na małą liczbę dzieci z tego obwodu, który jest przypisany szkole
podstawowej Nr 2. W związku z tym na posiedzeniu komisji oświaty, jak i posiedzeniu zespołu
wyszła ta propozycja, aby tak dokonać podziału obwodu jednej miejscowości, żeby uczniowie
od klasy 5 do 8 uczęszczali do zespołu szkół w Jadownikach w przyszłości do PSP Nr 2. Niestety
w wyniku spotkań, różnych pism musieliśmy na dzień dzisiejszy wycofać się z tej propozycji.
Co nie znaczy, że w dalszym ciągu ustawa o systemie oświaty jest ten okres przejściowy,
dwóch lat, gdzie w przyszłym roku a może i nawet w tym roku szkolnym, będzie dokonywało
się analizy tej sieci, którą dzisiaj Państwo otrzymali do przegłosowania, który zostanie
przekazany do kuratorium oświaty i może będą inne okoliczności, które jednak skłonią nie tylko
Pana Burmistrza, Radnych, Rady rodziców, innych propozycji które będą musiały wymusić
zmianę sieci. Takie wymuszenie szczególne w przypadku Jadownik może wystąpić z wielu
innych przyczyn o których wszyscy Państwo wiedzą. Będziemy musieli być przygotowani na to,
żeby to wziąć pod uwagę: do dnia dzisiejszego nie wiemy jaka będzie subwencja w jaki sposób
będzie naliczana, są różne informacje na ucznia, na oddział, na nauczyciela; jeśli coś dla nas
będzie naprawdę niekorzystne- jeśli będzie naliczane na ucznia bądź w inny sposób to my
będziemy musieli dokonać pewnych zmian strukturalnych, ponieważ Gmina tego ciężaru nie
utrzyma. W tej chwili do szkoły w Sterkowcu gmina z własnych środków dopłaca milion złotych.
Koszt szkoły w Sterkowcu jest w graniach 1,300.000,00 zł. dotacja na jednego ucznia jest
w graniach 300,000,00 zł. jeden nauczyciel dyplomowany kosztuje w granicach 60.000,00 zł.
plus/minus. Na pewno te sprawy będą monitorowane.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie łączonych klas. Kto decyduje
w szkole o połączeniu klas. Czy wymagana jest zgoda organu prowadzącego. Jaka jest rola
kuratorium. Czy wydział/urząd reguluje jakieś zapisy dot. minimalnej liczby uczniów w klasie,
tak aby dana klasa mogła zostać uruchomiona.
Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak, odpowiedział- jeśli chodzi o kwestię klas
łączonych. Organ prowadzący daje wytyczne odnośnie łączenia poszczególnych klas do chwili
obecnej było tak, że organ prowadzący dawał wytyczne i organ prowadzący zatwierdzał. Na
podstawie zarządzenia Burmistrza, Dyrektor musiał się dostosować, lecz po wcześniejszych
rozmowach. Opina Małopolskiego Kuratora jest wiążąca dla organu prowadzącego.
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Poinformował, że do końca tego roku szkolnego 2016/2017 obowiązywał obowiązek ustawowy
o minimalnej liczbie uczniów w klasie. Na dzień dzisiejszy tego zapisu w ustawie zasadniczej
nie ma. Czekaja obecnie, czy taki zapis znajdzie się w rozporządzeniu ministra edukacji, bądź
da takie uprawnienia radzie. W dalszym ciągu ma być liczba max. W klasach 1-3, 25 dzieci,
dotyczy to również przedszkoli, w przypadku, gdy przekracza 2-3 osoby w klasie to organ
prowadzący musi zapewnić dodatkowego nauczyciela, tzw. asystenta.
Radny Bogusław Babicz, wyjaśnił, że minister musi wydać takie rozporządzenie, natomiast na
ten rok szkolny obowiązuje jeszcze ustawowy zapis o 7 i 12 uczniach.
Radny Franciszek Brzyk- na ostatniej dopiero komisji oświaty, zdołaliśmy podjeść kompleksowo
do problemu naszej oświaty i można powiedzieć, że rozpoczęła się dyskusja nad tym jakie
będą skutki wprowadzenia tej reformy. Właściwie dzisiaj wprowadzamy uchwałą tylko sieć.
Przypomniał, że kilkanaście lat temu, gmina tez wprowadziła tylko sieć. Wprowadzamy tylko
gdzie jaka jednostka będzie się mieściła, jaka będzie jej struktura. To jest tylko tyle co na
gminę jest nałożone, lecz skutki tej reformy są rozliczane przez rodziców wobec gminy. Nikt
za parę lat nie będzie pytał ministra edukacji, dlaczego jest taki poziom, dlaczego są takie
a nie inne wyniki. Reforma jeszcze nie weszła w życie a zdołała już pokłócić środowisko,
rodziców, nauczycieli. Poinformował, że żaden dyrektor szkoły nie przedstawił ile będzie tak
naprawdę kosztowało przygotowanie jego szkoły do wdrożenia reformy. Nie chodzi tylko o ten
rok, lecz wprowadzenie pełnej ośmioklasowej szkoły. Wie jak wyglądają szkoły, jeździli
z komisją, poprzedniej i obecnej kadencji. Wszystkie placówki były odwiedzone. Wskazywano
różne zjawiska, różne potrzeby- efektem tego między innymi jest wprowadzenie zespołu
szkolno-przedszkolnego w Jadownikach, które bardzo dobrze funkcjonuje. W tej uchwale
brakuje kosztów, radni chyba widzą problem ponieważ kilkanaście lat temu w szkole
wprowadzono nowe przedmioty, to trudno oczekiwać, że te szkoły które dysponują bazą, jeśli
chodzi o pracownie przedmiotowe. Dla klas 7 i 8 będzie trzeba dostosować pomieszczenia,
przygotować pracownie przedmiotowe itd. Dwóch gimnazjów nie podzieli się, ani nie rozdzieli
pracowni. Dodał, że rodzice z Jadownik, odpowiedzieli częściowo na wątpliwości dot.
wprowadzenia poprzedniej reformy. Nikt nie spodziewał się głosując nad poprzednią siecią, że
po kilkunastu latach będzie się ją zmieniać. Radni poprzedniej kadencji i pewien lobbing
zdecydował, że powstało Gimnazjum w Jadownikach. Proszę sobie przypomnieć, ile lat
spłacano kredyt na to gimnazjum. W tym czasie prowadzono kilka koncepcji, a jedna z nich
przewidywała powstanie gimnazjum na północy i rozbudowę dwóch szkół na terenie gminy
Brzesko bez budowy szkoły w Jadownikach, wówczas była przewidywana modernizacja PSP
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NR 2 w Jadownikach i powstanie przy tej szkole pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Według
radnego, gdyby zrobiono wówczas to, nie było by teraz problemu. Nie martwiono by się dziś,
że są trzy szkoły do zagospodarowania w Jadownikach. Nie dawno zastanawiano się nad
rozbudową przedszkoli , lecz przez kilka lat nie podjęto żadnej decyzji. Szukaliśmy lokalizacji,
jeździliśmy po przedszkolach i podjęliśmy wniosek, że rozbudujemy przedszkole nr 10
i przedszkole nr 4. Ponownie się z tego wycofaliśmy. Dodał, że nie zagłosował kiedyś na komisji
za propozycją utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego przy szkole Nr 3, ponieważ Pani
Dyrektor przybyła na posiedzenie komisji zupełnie nieprzygotowana. Nie miała żadnych
wyliczeń, kosztorysów, nie miała żadnych wyliczeń, aby przekazać jej 150.000,00 zł. a
w perspektywie kolejnych 150.000,00 zł. na otworzenie oddziału przedszkolnego. Wówczas
wtedy powiedział radny, że będzie przypominał jak przyjdzie inny dyrektor szkoły, który będzie
chciał 20.000,00 zł. czy 10.000,00 zł. że taką decyzję podjęliśmy. Kolega radny Krzysztof
Bogusz, mówił o różnych nowych propozycjach m. in o budownictwie i rozwiązaniu
modułowym, tj. przedszkola kontenerowe. Zapytał jaka jest wysokość naliczenia na dziecko
w oddziale przedszkolnym w szkole a jaka jest wysokość w przedszkolu. Czy nie pozbawiamy
się środków/subwencji przez to, że tworzymy tak a nie inaczej. My nie zapobiegniemy
w sposób administracyjny, gdzie się dzieci będą uczyły. Rodzica nie zmusimy, żeby dziecko
posłało do konkretnej szkoły, w konkretnej lokalizacji. Uważa, że refleksja radnych powinna
zmierzać do tego, że Gmina nie odpowiada tylko za sieć, odpowiadają za całość.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że wywód radnego był długi oraz
wielowątkowy. W listopadzie powstał zespół, gdzie brał udział również radny (F. Brzyk) cała
ta refleksja i pytania w kwestii kosztów można było przeprowadzić na tym zespole. W jego
ocenie podanie takich kosztów jest nierealne, życie przyniesie dopiero pewne odpowiedzi.
Wyjaśnił, że rząd odkręca wówczas niechcianą reformę. Zgodził się, że gminie się to nie
opłaciło, nie była to korzystna „transakcja”- gmina na tamten czas wybrała mało ciekawe
rozwiązanie i za to musiała dość sporo dopłacić. Poinformował, że radny może zgłosić formalne
wnioski, jeśli widzi problem w projekcie uchwały. Dodał, że są zobligowani do podjęcia
uchwały, lecz jeśli radny ma inne odmienne zdanie to prosi, aby postawił jakieś wnioski.
Radny Franciszek Brzyk- poinformował, że Pani Skarbnik oraz Pan Naczelnik jest w stanie
odpowiedzieć na jego zapytanie w kwestii kosztów. Dodał, że na posiedzeniach zespołu oraz
komisji takie samo zadnie przedstawił jak wcześniej. Na ostatniej komisji rzeczywiście miał
złożyć wniosek, lecz wielowątkowość posiedzenia oraz długa dyskusja spowodowała, że nie
chciał tego przeciągać. Wydaje się mu, że jeśli nie dzisiaj to na następnych obradach sesji,
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bądź komisji oświaty, Pan Naczelnik może poprosić dyrektorów o przygotowanie takich
kosztów. Wie, że musi się podjąć dziś uchwałę. Jeśli każdy gospodarz swojej szkoły jest w
stanie ocenić, przewidzieć jakie pomieszczenia przewiduje dla tych 7 i 8 klas, co potrzebuje,
jakich pracowni nie ma.
Radny Bogusław Babicz, najpierw podziękował wszystkim członkom komisji, którzy bardzo
aktywnie włączyli się w dyskusję i analizie tego projektu uchwały. Wcześniej odbyły się analizy
koncepcji sieci szkół. Następnie odniósł się do radnego F. Brzyka- zgadzam się
z Przewodniczącym Rady, że to wystąpienie jest nieco za późne, ponieważ nie wie czemu ono
ma służyć?! Kiedy już dyskutujemy nad konkretnym projektem uchwały, mamy wracać wstecz
do października czy listopada 2016r. W listopadzie powstał i zaczął pracować zespół ds.
wprowadzenia nowej reformy, którego radny jest członkiem. Radny jest również członkiem
komisji oświaty, od grudnia do lutego odbyły się 3-4 posiedzenia komisji oświaty wyłącznie
temu tematowi. Posiedzenia te trwały po 5-6 godzin, uczestniczyli w nim wszyscy dyrektorzy
szkół podstawowych i gimnazjów. Wówczas można było poprosić i zobowiązać ich do
przygotowania konkretnego wyliczenia. Nie złożył Pan takiego wniosku. Nie można teraz
tłumaczyć, że posiedzenie komisji trwało długo. Złożenie wniosku przy 5h obradach są to 3
minuty. Zgadza się również z Przewodniczącym Rady, że ciężko i trudno jest wyliczyć konkretne
koszty funkcjonowania szkoły podstawowej w nowym układzie jako szkół 8-letnich. Dodał, że
przy corocznych sprawozdaniach z oświaty, radni otrzymywali zestawienie kosztów. Dodał, że
i tak będzie trzeba wyposażyć szkoły 7 i 8 klasowe. Wybrano wariant, który nakłada
odpowiedzialność, ponieważ będzie trzeba liczyć się z pewnymi kosztami. Rodzice uczniów
mają świadomość, że nie jest im dane na zawsze, jednak będą musieli wspólnie pracować nad
tym, aby szkoły się wypełniły. By te szkoły miały odpowiednie warunki nauczania i osiągali
dobre rezultaty- to powinno być wspólna praca: dyrektorów szkół, rodziców oraz radnych
i Burmistrza. Reforma jest już faktem, gdybanie nie ma już znaczenia, np. dlaczego powstało
Gimnazjum w Jadownikach, 18 lat temu.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, wyjaśnił, że na przełomie października- listopada
zespół który został powołany wypracował i przedstawił koncepcje wariantu sieci szkół. Podczas
głosowania za przyjęciem tego wariantu ile było głosów odrębnych?
Naczelnik Wydziału Józef Cierniak, poinformował, że powołany zespół był doradczy. Pozwolił
wypracować w jakim kierunku należało by pracować, by pewne zadania zrealizować przy nowej
reformie oświaty. Na zespole były różne zdania i głosy. Każdy miał prawo zgłoszenia swoich
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wizji funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Brzesko. Tylko dwie koncepcje były omawiane
przez zespół i były rozkładane na czynniki pierwsze.
Radny Adam Kwaśniak- zapytał o obwód szkoły podstawowej Nr 1 w Brzesku, dotychczas
planowana była część osiedla Ogrodowa. W tej chwili całe osiedle jest przypisane do PSP Nr 2
w Brzesku. Czy to jest świadomy zabieg oświaty, czy może jest jakaś pomyłka.
Naczelnik Wydziału Józef Cierniak, odpowiedział, że kwestia obwodów i przynależnie do
poszczególnych szkół była brana w ten sposób- najpierw bazowano na obwodach, które były
przed 1 września 1999r. te obwody zostały włączone w obwód szkoły PSP Nr 3 do obwodu
Gimnazjum Nr 1. Mając te zestawienia, przekazano do dyrektorów szkół, a więc reaktywowanej
PSP Nr 1, PSP Nr 2 oraz PSP 3, w celu przeanalizowania dopisania bądź wprowadzenie jakiś
uwag. Oprócz dopisania nowych ulic, jak również po analizie dyrektorów zaakceptowali te
obwody. Nastąpiła zmiana w przypadku ul. Ogrodowej bloków. Przewidują, że do PSP Nr 2
w Brzesku mają większe zaplecze lokalowe, 3 bądź 4 oddziały.
Radny Adam Kwaśniak –wyjaśnił, że poprzez włączenie w sieć PSP Nr 2 osiedla ogrodowa są
nierówne szanse szkół, wiedząc, że szkoła PSP Nr1 jest najstarszą szkołą w Brzesku
z tradycjami, która może pomieścić ponad 600 uczniów. Zapytał, czy były jakieś porozumienia
w sprawie utworzenia LO z prawdziwego zdarzenia, czy były jakieś rozmowy?!
Naczelnik Wydziału Józef Cierniak, odpowiedział, że wielu rodziców, wiele osób niezwiązanych
z oświatą dawały trzy różne propozycje. Były również telefony, po co robimy tam przedszkole,
że szkoła ma być szkołą. Jakiekolwiek propozycje które były i będą, jeśli ktoś będzie miał coś
rozsądnego do zrealizowania, po skierowaniu takiej propozycji musi być również dokonana
analiza.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że wiele padło odnośnie wcześniejszej sieci
szkól. Gmina Brzesko stworzyła niezależną sieć jako jedna z nielicznych, można powiedzieć
wzorcową. Jeśli słyszy, że niepotrzebnie budował Gimnazjum w Jadownikach to nie są głosy
w pełni uzasadnione, ponieważ to była największa miejscowość poza granicami Brzeska.
Wyjaśnił, że nie był wówczas Burmistrzem, lecz nie twierdzi, że sieć ta była zła. Te gimnazja
dobrze funkcjonowały. Mamy obecnie taki czas, że co nowy minister edukacji, chce coś
reformować nowego. Stwierdził, że ta nowa reforma jest zbyt szybko przygotowywana, nie ma
rozporządzeń, pracowano wyłącznie na projektach. Nie ma wiedzy jaka będzie wielkość
subwencji.
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Radny Krzysztof Bogusz, poprosił o rzetelną informację, czy rzeczywisty poziom subwencji,
która wpływa do PSP w Sterkowcu i rozesłanie tej informacji do wszystkich radnych, czy to
jest rzeczywiście 300.000,00 zł. czy trochę więcej.
Radny Edward Knaga- stwierdził, że jest zdenerwowany tą sytuacją. Nie padło wg. radnego
nic, że tworzone 16 lat temu gimnazja były niepotrzebne. Stwierdził, że Państwo nasze jest
rozrzutne. Zrobiono reformę 27 lat temu dot. rolnictwa i nie nauczono się nic do tej reformy.
Dodał, że teraz też padło hasło: róbmy reformę oświatową, lecz nikt nie wyliczył kosztów. Nie
wiemy, jeżeli państwo nie będzie mogło dokonać tego to mówią, gmina sobie poradzi. Na dzień
dzisiejszy nie padło ile nauczycieli starci prace. Nauczyciela nie da się wyszkolić zdobiąc mu
kurs. Zamknięto znów koło, wróciło się do tego samego co już było. Stwierdził, że był źle
przeanalizowany program rozbudowy sieci szkół, tj. wybudowanie gimnazjum w Jadownikach,
ponieważ powinno być na północy gminy. Poprosił o informacje naczelnika ile nauczycieli może
stracić pracę przez reformę. Dodał, że 46,7% finansów budżetu gminy idzie na oświatę.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa, odniosła się do wypowiedzi radnego E.
Knagi – mówi Pan, że nauczyciele będą tracić pracę. Nauczyciele, którzy mają skończony jeden
fakultet mogą stracić. W dzisiejszych czasach atrakcyjny nauczyciel powinien mieć kilka
kierunków. Odniosła się do swojej pracy- my w ochronie zdrowia, mamy ustawiczne
kształcenie i nikogo to nie interesuje, że dana pielęgniarka nie ma odpowiedniego kursu. Tylko
jeśli jest na danym oddziale to ona musi go posiadać. Jeżeli będziemy mieć szkoły 8-klasowe
a do tej pory były tylko trzy gimnazja to na logikę Ci na nauczyciele nie powinni stracić pracy,
ewentualnie się douczyć. Jeśli nauczyciel nie zatrzymał się na edukacji swojej, czyli na
zakończeniu studiów, zrobienie jednego fakultetu to nie powinien się martwić o pracę. Jeśli
chodzi o gimnazjum, które radny E. Knaga przywołał od lata wstecz- to radni nie myśleli
wówczas o gimnazjum w Szczepanowie lecz w Mokrzyskach.
Radny Edward Knaga, stwierdził, że nie jest nauczycielem, lecz jak nauczyciel studiował np.
chemię to nie tylko studiował chemie jak zbudować materie, lecz również chemie
wraz z pedagogiką. Nie musi mieć cztery fakultety. Następnie fragment ks. Piotra Skargi.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że jest bardzo dużo nauczycieli z zawodu,
którzy nie mają pracy.
Radny Edward Knaga- dodał, że nauczyciel nie pracując 5 lat w zawodzie traci prawo do
wykonywania zawodu.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk- młodzi nauczyciele, którzy kończą kierunki
pedagogiczne, wielokrotnie mają duże większe doświadczenia związane z warsztatami, stażami
praktykami, którym czasem nauczycielom z doświadczeniem brakuje ponieważ nie są do tego
zobligowani bo nie musza tego robić, nie muszą się dokształcać.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że każdy w swoim zawodzie powinien się dokształcać.
Wyjaśnił, że nie ma już takiego zapisu, że po 5 latach nauczycielowi wygasają uprawnienia.
Dodał, że należy mieć na uwadze to, że za dwa lata będą w szkołach podwójne roczniki
w szkołach średnich, będą tam absolwenci klas ósmych jak i absolwenci gimnazjów, będzie to
podwójna liczna uczniów, zatem będzie potrzeba podwójnych liczby oddziałów i jest to szansa
na znalezienie pracy przez nauczycieli gimnazjów.
Radny Kazimierz Sproski- wyjaśnił, że nie uzyskał odpowiedzi ani od Naczelnika ani od Pani
Skarbnik. Ponowił zapytanie, jaka procentowa liczba nauczycieli straci pracę.
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak- odpowiedział, że według wyliczeń pani dyrektor na
spotkaniu z dyrektorami- 10 nauczycieli straci pracę, natomiast kilku nauczycieli będzie miało
od 1/3 do ¾ pensum jeśli wyrazi na to zgodę. Szczegółowe informacje będą dopiero pod
koniec sierpnia.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, wyjaśniła, że w tym roku wprowadzono nowe algorytmy, które
różnicują kwotę subwencji, na ucznia wychowania przedszkolnego w zależności od
miejscowości gdzie znajduje się szkoła. Kwota na jednego ucznia w wychowaniu
przedszkolnym tj. 4.300 zł. szacunek to 4. 135zł. dziecko w oddziale przedszkolnym 3.660 zł.
w przypadku uczniów na terenach wiejskich i w miastach do 5.000 mieszkańców kwota jest
wyższa o 600zł. Wyjaśniła, że co roku subwencja wg. zarządzenia ministra jest różna.
Następnie poinformowała, że subwencja w PSP w Sterkowcu na 2017 rok jest 598,695.00zł.
Radny Kazimierz Sproski- stwierdził, że jego stanowisko na zespole ds. zmiany reformy jak
i na każdej jednej komisji było takie, że nigdy nie powiedział, że jest przeciwko tej reformie.
Dodał, że on tą reformę przyjmuje ponieważ nie ma innego wyjścia. Ta reforma powinna zostać
przyjęta, nikt nie będzie tego negował, trzeba ją wprowadzić. Natomiast każda jego wypowiedź
obracała się wokół tego, w jaki sposób będziemy tą reformę wprowadzać w naszej Gminie.
Mamy czas, mamy różnego rodzaju możliwości, które przewiduje ustawa i wybrać
najkorzystniej dla dzieci, dla nauczycieli, dla rodziców i dla organu prowadzącego i nich.
Wyjaśnił, że chciałby aby w tym okresie 5 letnim, na spokojnie przeprowadzić tą reformę
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w gminie, aby nie było niezadowolenia społecznego, jakie w tej chwili jest. W tym czasie
doposażyć poszczególne szkoły w pracownie dydaktyczne, multimedialne, pomoce naukowe
i sprzęt który jest potrzebny. Gimnazja w tej chwili, które ?! dzieci z ościennych gmin, sołectw
były klasy o optymalnej liczbie dzieci 22-25 osób. Teraz po prowadzeniu 8 klasowej szkoły,
patrząc na liczbę dzieci, nikt nie wie jak będzie finansowana oświata w tej reformie. Dodał, że
prosty jest rachunek, jeżeli pomnożyć przez średnią czyli 22 osoby w klasie -130.000,00 zł.
jest to kwota do której trzeb dopłacić minimum 20.00,00 zł. na media itd. to jest koszt klasy.
Te 23 osoby generuje 130.000,00 zł. natomiast jeśli będą klasy, że będzie uczniów po 10 -12.
Do tych nowo powstałych klas będziemy musieli dopłacić drugie tyle czyli prawie 70.000,00zł.
plus to co dopłacamy do mediów i będzie ciągle 100.00,00zł….100.00,00 zł. w okresie
przejściowym można tak samo jak w tej chwili dowozić dzieci do tych gimnazjów, 7 i 8 klasy
mogły by być dowożone. Poinformował, że istnieją takie szkoły, do których mogli by wdrożyć
od razu tą reformę np. PSP w Jasieniu, najekonomiczniejsza szkoła, dająca wszelkie warunki
do tego, aby stała się szkołą 8 klasową., nie mówiąc o szkołach miejskich, to samo jest
w przypadku PSP Nr 2 w Jadownikach oraz szkoła na północy albo PSP w Mokrzyskach albo
PSP w Szczepanowie i na tym byłby koniec-mielibyśmy rok, dwa trzy ten czas na doposażenie
szkół i wdrożenie tej reformy. W przypadku wprowadzenia gimnazjów, wszyscy wiedzieli na
dwa lata przed wprowadzeniem tej ustawy jak to będzie wszystko funkcjonować, były
wytyczne o uzupełnieniu swoich kwalifikacji i przekwalifikować w taki sposób by móc uczyć
w gimnazjach. Teraz obecnie nauczyciel nie ma ani jednego dnia na przekwalifikowanie się.
Ile będziemy musieli dopłacać spółce MPK w przypadku braku dowozów dzieci, poprosił
o wyliczenia przez panią skarbnik.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał radnego K. Sproskiego, czy ma konkretne
wnioski do uchwały i tego oczekuje od radnego.
Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że szkoły wiejskie powinny być 8 klasowe, a reszta
powinna być dowożona. Potwierdził, że jest to wniosek.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, stwierdził, że dużo radny mówił o oszczędnościach
finansowych. Zapytał na czym opiera swój optymizm, te rozstrzygnięcia, które zaproponował
będą bardziej oszczędne od tego co mają teraz przyjąć. Nie znają wyliczeń ani tego co zostało
zabronowane przez radnego ani tego co jest w projekcie uchwały. Zwrócił uwagę jeszcze na
jedną rzecz. Reforma oświaty, nad którą będą głosować, mają wzmocnić szkoły podstawowe,
a w projekcie które proponuje radny K. Sproski, na okres 3 lat bądź 5 lat, uważa że te placówki
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co radny wymienił, tj. Mokrzyska, Bucze, Szczepanów, Poręba Spytkowska, Okocim, pozycja
tych szkół bardzo została by osłabiona. Poprosił radnego o źródło finansowania dostosowania
w tym okresie przejściowym placówek do takiego poziomu które zostały wspomniane.
Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że będzie przynajmniej czasookres wykładania z budżetu
gminy pieniędzy na poszczególne doposażenia w placówkach i poszczególnych klasach, a teraz
powinno się to zrobić od razu. Organ prowadzący niezależnie od tego jaki wariant
wprowadzenia

reformy

zostanie

przegłosowany

będzie

zobowiązany

do

stworzenia

optymalnych warunków do nauki dzieci.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany, stwierdził, że w systemie pieniędzy nie przybędzie.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz-Żwawa, zgłosiła formalny wniosek o zamknięcie
dyskusji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącej Rady
E. Chmielarz-Żwawa- głosowano: 15 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw. Wniosek
został przyjęty.
Radny Kazimierz Sproski- na skutek tego, iż odniósł takie wrażenie, że jego wypowiedź nie
uzyska żadnej aprobaty, więc wniosek wycofuje.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 3 w pozycji 4 i 5.
Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że chciałby się dowiedzieć, jakie jest stanowisko ZNP.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapisane.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały wraz ze zmianami
i autopoprawkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod

głosowanie powyższy projekt.
Głosowano 16 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. Przy 19 radnych obecnych na sali.
Uchwała Nr XXXV /243/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /stanowi załącznik do protokołu/
5) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 -2022;
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Kierownik Biura Funduszy UE Rafał Najdała, dokonał omówienia autopoprawki Burmistrza
Brzeska do złożonego projektu uchwały j.w. Autopoprawka stanowi załącznik o protokołu.
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 15 za, jednogłośnie.
Uchwała

Nr

XXXV /244/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 -2022;/stanowi załącznik do protokołu/
6) przystąpienia do

sporządzenia zmiany

miejscowego

planu zagospodarowania

przestrzennego;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt.
Głosowano 15 za, jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV /245/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;/stanowi załącznik do
protokołu/
7) wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej
lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej
w Brzesku, przy ul. Kościuszki nr 2;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 16 za, jednogłośnie
Uchwała Nr XXXV/246/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego
część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku, przy ul. Kościuszki nr 2
/stanowi załącznik do protokołu/
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8) wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej
lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej
w Brzesku, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że na komisji padła odpowiedź wyznaczony
pod działalność bankową, a w uchwale jest zapis, że to będzie przeznaczony na działalność
handlową.
Kierownik GGM UM w Brzesku Renata Pacura, wyjaśniła, że poprzednia uchwała dotyczyła
banku. Natomiast ta uchwała nie dotyczy banku, jest to niewielki lokal, za inpost. Dodała, że
jest to inna firma, nie bank. Wyjaśniła, że nie może podać dane najemcy.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, nie zgodził się z opinią, że nie można podać najemcy
ubiegającego się o przedłużenie najmu lokalu.
Kierownik GGM UM w Brzesku Renata Pacura, wyjaśniła, że jest to firma handlowa A.D. który
sprzedaje oleje do silników itp. akcesoria.
Sekretarz Gminy Syanisław Sułek, poprosił o przeczytanie drugiej strony załącznika do
uchwały, który był wraz z projektem sporządzony- tam znajduje się uzasadnienie do
powyższego projektu uchwały i wszelkie wyjaśnienia.
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

projekt

uchwały

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy
projekt. Głosowano 15 za, jednogłośnie
Uchwała Nr XXXV/247/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas
nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego
część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku, przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego nr 2; /stanowi załącznik do protokołu/
(Wszystkie uchwały zamieszczone są na stornie internetowej www.brzesko.pl)
Ad. 16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ad. 17 Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco:
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Radnemu Krzysztofowi Stępakowi- Przewodniczący deklarował, że zaprosi na sesję Dyrektora
Browaru. Proponuje, aby ustalić wspólnie termin- albo na marcową albo na kwietniową.
Kierownik ITK Antoni Staszczyk- odpowiedział w sprawie magistrali i problemu związanego
z występowaniem usterek.
Ad.18 Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady K. Ojczyk odczytał pismo rodziców przy Szkole PSP Nr 1 w Jadownikach
do Kancelarii Prezesa Rady ministrów, pismo mieszkańców z ul. Jesiennej w Brzesku .
Poinformował,

że

w

budżecie

gminy

na

rok

2017

jest

przewidziana

kwota

w wysokości 80.000,00 zł. Następnie odczytał sprawozdanie Wydziału EKiS w sprawie
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w gminie Brzesko.
Ad.19 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował wszystkim
za obecność i zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 10:00 - 14:52

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Protokół sporządziła:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka
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