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P R O T O K Ó Ł Nr XLIX/2018 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

7 marca 2018 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego  

w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko 

Obradom XLIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk. 

W sesji udział wzięło 20 radnych: 

1. BABICZ BOGUSŁAW, 

2. BOGUSZ KRZYSZTOF, 

3. BOROWIECKA BARBARA, 

4. BRZYK FRANCISZEK, 

5. CIUREJ MARCIN, 

6. GAWIAK JERZY, 

7. GÓRA STANISŁAW, 

8. KĄDZIOŁKA MARIA,  

9. KLIMEK LESZEK, 

10. KNAGA EDWARD, 

11. KOLBUSZ GRZEGORZ, 

12. KUCIA MARIA, 

13. KWAŚNIAK ADAM, 

14. LUBOWIECKA ANNA, 

15. OJCZYK KRZYSZTOF, 

16. SMOŁUCHA ADAM, 

17. JAROSŁAW SORYS 

18. SPROSKI KAZIMIERZ, 

19. STĘPAK KRZYSZTOF 

20. WYCZESANY PIOTR. 

Nieobecna usprawiedliwiona: Ewa Chmielarz-Żwawa  
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady  

XLIX 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, pracowników Urzędu Miejskiego w 

Brzesku, przedstawicieli mediów, Komendanta KPP w Brzesku oraz wszystkich zaproszonych 

gości, którzy uczestniczyli na sesji.  W obradach sesji uczestniczyło 18 radnych.  

Materiały bez uwag.  

Ad.2. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku 

i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zawnioskował, aby pod obrady sesji RM poddać 

dodatkowo dwa projekty uchwał: 1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 

roku. 2) w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 

na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji-następnie uzasadnił ich wprowadzenie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku K. Ojczyk, poddał pod głosowanie kolejno projekty 

uchwał.  

1) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 roku; 

Głosowano:  

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

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia 

Maria, Kądziołka Maria, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 0:  
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Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz-Żwawa, Góra Stanisław, Smołucha Adam,  

2) w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty inne niż jednostki 

samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; 

Głosowano:  

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

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Brzyk Franciszek, 

Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia 

Maria, Kądziołka Maria, Klimek Leszek. Przeciw: 0 Wstrzymujące 0:  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz-Żwawa, Góra Stanisław, Smołucha Adam,  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku K. Ojczyk odczytał porządek obrad wraz  

z przyjętymi dodatkowymi projektami uchwał.  

Proponowany porządek obrad sesji : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji. 

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

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

11. Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego d/s wodociągów i kanalizacji za rok 

2017. ( inf. email). 

12. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2018 roku 

w Gminie Brzesko. ( inf. email). 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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 zmiany Uchwały Budżetowej Gmin y Brzesko na rok 2018; 

 zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 

stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko; 

 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. 

 zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego 

wynagrodzenia za inkaso; 

 dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy 

Brzesko instrumentem płatniczym. 

 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”; 

 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2018 

roku.  

 w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych  

i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez podmioty 

inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i 

sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

Ad.3 Przyjęcie z sesji odbytej w dniu 31 stycznia 2018.  

Protokół został przyjęty z dnia 31 stycznia 2018r.  Wyniki głosowania: 

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

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Smołucha Adam, 



 

Strona 5 z 22 
 

Brzyk Franciszek, Sproski Kazimierz, Knaga Edward, Gawiak Jerzy, Stępak Krzysztof, 

Lubowiecka Anna, Kucia Maria, Kądziołka Maria, Klimek Leszek.  

Przeciw: 0  

Wstrzymujące 1: Maria Kądziołka  

Nieobecni na sesji: Ewa Chmielarz-Żwawa, Góra Stanisław, 

Ad.4 Interpelacje Radnych. 

Radny Franciszek Brzyk: W związku z wdrażaniem w Gminie Brzesko reformy edukacji 

oraz licznymi pytaniami w tym zakresie ze strony nauczycieli oraz rodziców proszę  

o udzielenie następujących informacji: Jakie były koszty adaptacji małej sali gimnastycznej 

przy SP Nr 3 w Brzesku na potrzeby oddziałów „0”. Czy działania w tym zakresie zostały 

zakończone, jeżeli nie to jaki jeszcze zakres prac pozostał do wykonania i jakie w związku z 

tym należy wydatkować środki? Jaki był sens tego przedsięwzięcia skoro od przyszłego roku 

nie jest planowane przeprowadzanie  kolejnego naboru? Jakie konkretne zyski miała z tego 

tytułu Gmina w świetle deklaracji składanych przy podejmowaniu decyzji o zmianie sposobu 

użytkowania sali gimnastycznej. Czy dyrektorzy szkół podstawowych przekazali organowi 

prowadzącemu informację na temat wdrażania reformy edukacji oraz potrzeb w tym zakresie 

w związku z pojawieniem się od przyszłego roku w murach tych szkół, klas ósmych – chodzi 

głównie o przygotowanie pracowni przedmiotowych , ich lokalizację na terenie placówki oraz 

wyposażenie?. Pytanie to ma szczególne znaczenie w świetle informacji o obniżeniu kwoty 

subwencji oświatowej  w roku bieżącym oraz pojawiającymi się pismami ze strony niektórych 

placówek z  prośbą o środki na cele inne niż wspomniane powyżej.  Jak wygląda w przyjętym 

w roku ubiegłym przez Gminę programie wdrażania reformy sytuacja reaktywowanej SP Nr 1 

w Brzesku. Czy autorzy programu przewidzieli jak szczegółowo w poszczególnych latach 

będzie wyglądało dochodzenie do pełnego  8 letniego cyklu edukacyjnego z uwzględnieniem 

spraw zatrudnienia nauczycieli i pracowników  dotychczasowego PG Nr 1 w Brzesku ?. Czy  

w związku z odrzuceniem w roku ubiegłym projektu  tzw. „okresu przejściowego” oraz 

kreowaniem partykularnej  polityki oświatowej przez niektórych przedstawicieli zarówno sfery 

oświatowej jak i samorządowej byt tej szkoły nie jest zagrożony. Przedstawienie 

jednoznacznego stanowiska w tym zakresie ze strony organów decyzyjnych jest oczekiwane 

zarówno ze strony nauczycieli i pracowników tej placówki, jak również rodziców, którzy 

zdecydowali lub chcą zdecydować o wyborze tej szkoły dla swojego dziecka. Mam nadzieję, 

że podejmowane w ostatnim okresie czasu działania i inicjatywy zarówno ze strony radnych, 
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burmistrza, szkoły i rodziców pozwolą na stabilizację sytuacji tej placówki. Dla tych, którzy 

mają wątpliwości co do sytuacji w szkolnictwie, chciałbym przypomnieć, że mamy w Gminie 

Brzesko ‘europejska placówkę” z 3 osobowym oddziałem klasy 7. 

W związku z postępującymi działaniami w zakresie projektowania i budowy kanalizacji  

w miejscowości Jadowniki oraz brakiem oficjalnego i jednoznacznego stanowiska co do 

projektu i budowy kanalizacji w tzw.  „Zlewni B” na terenie Okocimia, proszę o informację  

w tym zakresie. Chciałbym przypomnieć, że budowa kanalizacji w/w zlewni była ujęta 

pierwotnie w tym samym zadaniu co kanalizacja Jadownik.   

Ad. 5 Zapytania Radnych.  

Radny Krzysztof Bogusz- 1) zapytał w kwestii funduszu sołeckiego: czy dostana jako 

radni informacje przed głosowaniem, jakie jest stanowisko urzędu jakie stanowisko sołtysów. 

Jaka część sołtysów brała udział w spotkaniu. 2) czy składane były wnioski z funduszu- 

infrastruktura sportowa ze środków Ministerstwa Sportu. 3) czy składane były wnioski do 

Urzędu Marszałkowskiego o środki na boiska sportowe na wymianę nawierzchni. 3) Rada 

Sołecka Wsi Sterkowiec prosi o informacje pisemną dot. przebudowy 

i rozbudowy wokół stacji kolejowej PKP w Sterkowcu.  

Radna Maria Kucia-interwencje zgłosił mieszkaniec z ul. Świerkowej Pan K.W.  

Na skrzyżowaniu ulic Berka Joselewicza z ul. Głowackiego polegającą na zniesieniu nakazu 

skrętu w prawo. Umożliwienie jazdy w prawo oraz w lewo. Nie spowoduje zakłócenia ruchu.  

Radny Krzysztof Bogusz-zapytał jakie będą losy ulicy 19 Stycznia, jeśli chodzi o zmianę 

nazwy tej ulicy.  

Radny Jarosław Sorys- zapytał : 1) W związku z kontrolami przeprowadzonymi przez 

wydział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dotyczącej niskiej emisji spalin proszę o 

przedstawienie rezultatów tych kontroli 2) Proszę o przedstawienie koncepcji zmian statutów 

sołectw dotyczących sposobu wyboru rada sołeckich i sołtysów zgodnych z oczekiwaniami 

mieszkańców. 3) Proszę o przedstawienie aktualnej informacji dotyczącej dzierżawy terenów 

gminnych w Buczu.  

Radny Adam Smołucha-  poruszył kwestię zanieczyszczania środowiska. Są na terenie 

informacje z poziomu zanieczyszczenia powietrza w Gminie. Można te dane śledzić  

w internecie. Zapytał czy te dane są wstępne, czy są analizowane, czy działania gminy są 
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nakierowane na podjęcie kontroli dot. przyczyn zanieczyszczenia, gdzie skażenie jest 

największe. W ostatnim czasie na ul. Szkolnej było największe stężenie, widać było gołym 

okiem to zadymienie. Mieszkańcy chyba nie mają świadomości jak takie powietrze ma wpływ 

na stan ich zdrowia i należy ten problem rozwiązać.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk- zapytał czy w kwestii „Mieszkania plus” – czy wszystkie 

przesłanki zostały sprawdzone wszystkie argumenty za i przeciw. Czy ostało ustalone 

stanowisko Gminy czy Gmina powinna w to wejść w ten program czy nie?.  

Ad. 6 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. Zapytań 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). Uwag brak.  

p.o Komendant KPP w Brzesku Bogusław Chmielarz, przywitał wszystkich radnych 

oraz gości obecnych na posiedzeniu. Poinformował, że 24 pracuje w Policji, 23 lata w Policji 

w Brzesku, a rok w Dąbrowie Tarnowskiej. Poprosił o zapytania.  

Pytań brak.  

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;  

Radny Krzysztof Bogusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw 

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji;  

Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz sprawozdanie z posiedzenia Kapituły Przyznawania 

Tytułów Honorowych;  

Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki 

Finansowej;  
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Radny Bogusław Babicz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury  

i Sportu.  

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

sesji.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk, zapytał w sprawie terenów w miejscowości Bucze-

Mokrzyska. Czy jest już decyzja o ogłoszeniu przetargu?  

Radny Adam Kwaśniak, zapytał w sprawie przebudowy placu Żwirki i Wigury. Poruszył 

kwestię przebudowy schodów należących do Rejonowej Spółdzielni Pszczelarskiej do ul. 

Cichej. Przebudowa schodów jest tam niezbędna. Zapytał czy przy tej inwestycji będzie 

wykonana zmiana nakładki asfaltowej.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jest tam istniejący chodnik i będzie to 

w innej formie będą wykonane te prace. Dodał, że w tej chwili będą znać rzeczywisty koszt 

tej inwestycji, nie jest pewny czy pieniędzy wystarczy na tę inwestycje.  

Radna Barbara Borowiecka- został rozstrzygnięty przetarg na remont cząstkowy dróg 

gminnych. Kiedy będą rozpoczęte prace? Następnie radna poruszyła sprawę oświetlenia 

ulicznego. Na osiedlu Jagiełły interweniowali kilkakrotnie mieszkańcy, że brak jest oświetlenia 

od godziny 19:45. Sama radna zgłaszała ustnie i telefonicznie do urzędu.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka odpowiedział, że mieszkańcy muszą mieć trochę więcej 

cierpliwości. Prace remontowe, aby były solidnie wykonane musi być wiosna i pogoda. 

Remonty są wykonywane na gruncie. W kwestii oświetlenia: są różne przyczyny, być może 

zakład energetyczny wykonuje jakieś przeglądy, bądź poprawiają jakąś awarię.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk zapytał  w sprawie harmonogramu 

termomodernizacji placówek oświatowych- kiedy te prace będą rozpoczęte?.  

Burmistrz Brzeska odpowiedział, że podpisywane są umowy z firmami. Jeśli nie będzie 

odwołań to pracę będą wykonywane.  

Ad. 10 Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej 

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

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. (Stanowi załącznik do protokołu).  

Ad.11 Sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego d/s wodociągów 

i kanalizacji za rok 2017. ( inf. email). 

Pan Zbigniew Matras złożył sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego ds. wodociągów  

i kanalizacji za rok 2017.  

Przewodniczący Związku Międzygminnego K. Ojczyk, poinformował, że zarząd związku nie 

przyjął proponowanych stawek za świadczenia za ceny wody i odbierane ścieki. Nie 

zweryfikował, nie zaakceptował propozycji Pani Księgowej RPWiK. Tym samym stawki 

ustalone są na poziomie roku 2017. Ustanowienie nowego regulatora ma swoje dobre i złe 

strony. Dobrą stroną jest to, że w końcu podmiot czy organ kompetentny będzie kontrolował 

przekładane taryfy, czy one są właściwie przygotowane?. Do tej pory tym regulatorem, 

osobą która trzymała asy w ręku była Pani księgowa. Na dopytanie dlaczego- była odpowiedź 

ta sama -bo tak ma być. Taki sposób ustalania cen się skończy. Ostatnie regulacje prawne 

weszły w życie. Związek zatrzymał chęć przedsiębiorstwa do podnoszenia stawek bez 

wystarczającego uzasadnienia przedkładanych podwyżek. Następnie podał przykład: przy 

negocjacjach cen wyszło tak, że proponowane podwyżki cen przez Browar były ustalane w 

oparciu przez wiele pozycji. Jedną z tych pozycji były ceny prądu. Wzrost kosztów z tytułu 

cen prądu Browar Okocim proponował blisko o 40% względem roku ubiegłego. Okazało się, 

że nasze przedsiębiorstwa mają dużo mniejsze zużycie prądu, a zakontraktowały ceny 

poniżej stawek 2017 roku. Podkreślił, że to dotyczy wszystkich mieszkańców, a mieszkańcy 

za to płacą. Niekoniecznie podawane dane muszą być prawdziwe i należy przyjąć dozę 

nieufności, aby zweryfikować pewne ważne aspekty.   

Radny Jarosław Sorys, w nawiązaniu do wniosku z ostatniego posiedzenia komisji 

finansowej, aby Gmina Brzesko opuściła związek- zapytał czy można się odnieść do tego 

wniosku. Poinformował, że na komisji były poruszone pewne argumenty, które przyczyniły 

się do podjęcia takiego wniosku, m.in nie do końca korzystnych rozwiązaniach dla Finy 

Brzesko, braku możliwości pozyskiwania środków z różnych funduszy.  

Pan Zbigniew Matras- opowiedział, że odradza zdecydowanie takiego ruchu. Będzie wręcz 

protestował, prze wystąpieniem samej gminy ze związku. Jest to najgorsze rozwiązanie. Albo 

likwidacja związku albo pozostawienie struktur troszkę zmienionych. O tym zadecydują 
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gminy, głównie gmina Brzesko 5 głosów. Zgromadzenie związku będzie podejmowało 

uchwałę o zlikwidowaniu związku. Zgromadzenie związku będzie przekładało radą gmin taki  

projekt uchwały, to wynika ze statutu.  

Radny Jarosław Sorys- wyjaśnił, że wolał by większe szczegóły w tym temacie. Zgodził się  

z jednym, że o likwidacji będą decydowały gminy. Ale o wyjściu Gminy Brzesko nie będzie 

decydowała żadna inna gmina. Chce usłyszeć argumenty.  

Pan Zbigniew Matras –musi zostać sporządzona analiza prawna. Z jego rozeznania 

wystąpienie samej gminy Brzesko to jest najgorsze rozwiązanie.  

Przewodniczący Związku Międzygminnego K. Ojczyk- dodał, że to są dwie kwestie. Likwidacja 

samego związku, bądź wystąpienie Gminy Brzesko. Odpowiedź na to co jest korzystniejsze, 

jest w statucie związku międzygminnego. Gmina Brzesko może wyjść, tak jak to zrobiła 

Gmina Gnojnik, lecz cały majątek który został wniesiony aportem pozostawimy w tym 

związku i wyjdziemy „goli i weseli”, to się nam nie opłaca. W tym aspekcie Inspektor Z. 

Matras ma rację. Jeśli miałaby być to likwidacja, to jest pewien dylemat i kłopot, gdyż  

w składnikach majątkowych spółki samego związku są składniki niepodzielne. Na przykład 

próg wodny na Dunajcu ujęcie wody, nie wiadomo by było, komu to przepisać.  

Burmistrz Brzeska G. Wawryka, wyjaśnił, że rzeczywiście jest to złożona struktura. Faktycznie 

nie ma drugiego takiego samego tworu w Polsce. Nie jest to temat na teraz aby go 

rozwiązać. Jest to skomplikowana materia. Podział majątku byłby trudny, lecz możliwy.  

Ad.12 Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych 

w 2018 roku w Gminie Brzesko. ( inf. email). 

Pytań brak.  

Rada Miejska przyjęła do wiadomości w/w informacje.  

Przewodniczący RM w Brzesku K. Ojczyk zarządził przerwę w obradach.  

Trwała od 11:35-12:05  

Ad. Podjęcie uchwał w sprawach:  

1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;  
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką 

Burmistrza Brzeska.  

Przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w/s ile będzie wynosić plan, jakie 

pozycje wpływają na wzrost o 600 tys. złotych z podatków?.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha- odpowiedziała, że podatek od osób prawnych- wpłat 

jest od dwóch podatników. Jedna na 580 tys. zł. a ponad 200 tys. zł od drugiego podatnika, 

a 70 tys. są to odsetki. Przedstawiła informacje dot. kosztów utrzymania gospodarki 

odpadami, zmniejszeniu subwencji oświatowej.  

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że jak otrzymał wiadomości, że subwencja 

została obcięta o milion złotych to był zszokowany tą decyzją. Miała być reforma bez 

kosztowa a koszty będą nieprawdopodobne. Stwierdził, że szczegóły obecnie są nieistotne 

jest istotna globalna cyfra.   

Przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że dodatek wiejski jest 

zlikwidowany. Dodał, że na następnej sesji będzie przygotowane sprawozdanie oświaty, 

rozbite na poszczególne składniki.  

Radny Kazimierz Sproski, przedstawił dane: w ubiegłym roku w projekcie budżetu na całą 

oświatę wynosił 52 miliony 982 tys. zamknął się w 55 mln. W tym roku, gdzie jest tylko 25 

dzieci razy 5 tysięcy złotych, proszę policzyć ile to jest subwencji. 25 dzieci jest więcej niż  

w poprzednim roku a projekt budżetu opiewa na 56 mln. 460 tys. złotych, jest to o 3 mln. 

więcej niż projekt ubiegłoroczny, śmie twierdzić, że zamknie się kwotą 57 mln. złotych. Skąd 

weźmiemy te pieniądze?! Trzeba się zapytać Pani Minister, trzeba wystosować jakiś apel czy 

zapytanie do Ministerstwa jak gmina sobie ma poradzić z tymi kosztami. Proszę obie 

popatrzeć na budżety poszczególnych szkół, gdzie powstały 7-klasy, dodatkowo jest to 5 

oddziałów, jest to od 120-200 tysięcy złotych więcej w budżecie szkoły. Klasa kosztuje 

średnio koło 200 tysięcy rocznie. Zaznaczył, że jeszcze w tym roku złapią gminę przez  

4 miesiące 8 klasy, około 5-6 oddziałów. A gdzie dostosowanie szkół w pracownie, środki 

dydaktyczne, pomoce naukowe. Dodał, że porusza te sprawy od X lat i nikt go nie słucha.  

Przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jeśli chodzi o apel to wcale nie jest 

przeciwny. Dodał, że radny jest członkiem komisji oświaty i projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem może radny przygotować, a na kolejnej sesji przegłosować. Poinformował, 

że otrzymał sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli, raz w roku Burmistrz musi złożyć. Na 

2017 rok wynagrodzenia nauczycieli z tych 55 mln. zamknęły się kwotą 26 mln. 354 tys. 

złotych. Nauczyciel stażysta w Gminie Brzesko zarabia jednostko średnio 2.752,00 zł. brutto  

i tych nauczycieli jest 27,24 etatów, nauczyciel kontraktowy – 3.055,00 zł brutto jest ich 

80,42 etatów, nauczyciel mianowany – zarabia 3.964,00 zł. brutto 86,71 etatów, nauczyciel 
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dyplomowany – 5.65,00 zł. brutto jest ich 316 etatów. Zapytał Pani Skarbnik, planowane są 

podwyżki dla nauczycieli, ile zaplanowała dodatkowych środków związanych  

z wynagrodzeniami?. Przy tworzeniu apelu, należy też dodać ten aspekt.  

Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że to dalej nic nie daje. Gdyby było powiedziane co 

jest finansowane z subwencji. Powiedziane jest, że gmina ma partycypować w kosztach ale  

w jakim stosunku i co nigdzie nie jest powiedziane.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, przy projektowaniu budżetu, zbierano informacje od 

wszystkich jednostek o skalkulowanie podwyżek dla nauczycieli 5% od maja, ponieważ tak 

ustawowo miały one być. Sumując jest to kwota 900 tysięcy złotych, to jest 5 % od maja. 

Jeżeli dołożymy jeden miesiąc kwiecień, bo taka nastąpiła obecnie zmiana- będzie to kwota 

miliona złotych. Ponad 26 mln. to są wynagrodzenia bez pochodnych. My subwencje 

aktualnie mamy 28 mln. 785 tysięcy złotych, czyli ta subwencja pokryje nam wynagrodzenia 

nauczycieli wraz z pochodnymi. A gdzie koszty obsługi i koszty utrzymania budynku. Dodała, 

że są na przegranej pozycji. Sposób dzielenia tej subwencji - w projekcie był standard 

wyższy a ostatecznie jest niższy. Suma samarą robią się wzory matematyczne i nikt z tego 

nic do końca nie wie. Uważa, że jest to niekonstytucyjne. Zaczyna się zabawa w matematykę 

w finansach publicznych, gdzie istotna jest realizacja zadań.  

Przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk- dlatego chcąc pewne rzeczy czy tezy 

formułować i stawiać, należy się z tym wszystkim zderzyć. Do 2002 roku zawsze chciałem, 

żebyśmy jako gmina wystąpili z wnioskiem do Trybunału, ponieważ  w ślad za nałożonymi 

zadaniami nie idzie finansowanie. Nieważne, że przegramy, ale walczymy o swoje. Jak nic nie 

będziemy robić to znaczy, że akceptujemy taką sytuację.  

Radny Kazimierz Sproski zapytał co zostało zlikwidowane: dodatek mieszkaniowy czy 

mieszkaniowy. Bo jest to różnica, dodatek wiejski to jest 10 % . dodał, że jeśli chodzi o 

pewne decyzje oświatowe jest za późno.  

Przewodniczący rady Krzysztof Ojczyk- odpowiedział, że dodatek wiejski.  

Radny Adam Kwaśniak- przypomniał, że chciał na sesji 21 czerwca 2012r. zaproponować 

apel, kiedy było wielu mieszkańców poszkodowanych w powodzi. Chciał skierować apel do 

Pana Wojewody Millera, aby wspomógł naszą gminę z rezerwy, która istniała na takie 

kataklizmy. Jak pamięta wówczas odbyło się głosowanie polityczne, Pan Panie Kaziu, Pan  

i reszta radnych która wówczas była przeciwko temu apelowi. Dlatego radzi, aby 

zrezygnować z takiego apelu bo to jest po prostu polityczne.  

Przewodniczący Rady K. Ojczyk, - jeśli zrobi się analizę, można wystąpić. Może to będzie 

miało lepszy skutek niż inne apele razem. Uważa, że o swoje trzeba się bić.  
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Skarbnik Gminy poinformowała, że pozew taki będzie kosztował. Są obecnie wprowadzane 

nowe regulacje jeśli chodzi o VAT, jest przymiarka, że opłaty które są pobierane  

w przedszkolach będą owantowane. Czyli budżet państwa zyska a budżet gminy straci.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, 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: Chmielarz – Żwawa Ewa,  

Uchwała Nr XLIX/347/2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Brzesko na rok 2017/stanowi załącznik do protokołu/ 

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

31 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzesko; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, złożyła objaśnienia do projektu uchwały.  

Uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Smołucha Adam, 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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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: Chmielarz – Żwawa Ewa,  

Uchwała Nr XLIX/348/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; /stanowi załącznik do protokołu/ 

3)udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego; 

Uwag brak.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, 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: Chmielarz – Żwawa Ewa,  

Uchwała Nr XLIX/349/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Małopolskiego /stanowi załącznik do protokołu/ 

4/) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso; 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha wyjaśniła projekt uchwały.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Sorys Jarosław, Babicz Bogusław, 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: Chmielarz – Żwawa Ewa,  

Uchwała Nr XLIX/350/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Małopolskiego /stanowi załącznik do protokołu/ 

5) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko 

instrumentem płatniczym. 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Babicz Bogusław, 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 2: Chmielarz – Żwawa Ewa, Sorys Jarosław 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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Uchwała Nr XLIX/351/2018 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko instrumentem płatniczym/stanowi 

załącznik do protokołu/ 

6) Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  

w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”; 

Architekt Małgorzata Przybysz-Ławnicka, dokonała omówienia w/w projektu uchwały. 

Przedstawiła zmiany w planie zagospodarowania przestępnego.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  

a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Babicz Bogusław, Sorys Jarosław, 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 2: Chmielarz – Żwawa Ewa, Ciurej Marcin, 

Uchwała Nr XLIX/352/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko 

– Dzielnica Przemysłowa”;/stanowi załącznik do protokołu/ 

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 

lokalu mieszkalnego; 

Przewodniczący RM K. Ojczyk, zgłosił autopoprawkę. Dopisać kolejny ustęp ww ostatnim 

paragrafie. „Uchwała podległa ogłoszeniu na tablicach Urzędu Miejskiego w Brzesku.”  

Poddał zmianę pod głosowanie:  

Wyniki głosowania: 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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Za 19 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Borowiecka Barbara, Kwaśniak 

Adam, Babicz Bogusław, Ciurej Marcin, Sorys Jarosław, 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 2: Chmielarz – Żwawa Ewa, Kolbusz Grzegorz, 

Radna Barbara Borowiecka, zapytała jaka jest kwota umorzenia.  

Kierownik GGMiR Renata Pacura, odpowiedziała, że jest to kwota 111.396,74 zł.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  wraz z przyjęta 

poprawką a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie 

powyższy projekt.  

Wyniki głosowania: 

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

Adam, Babicz Bogusław, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, 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 3: Chmielarz – Żwawa Ewa, Smołucha Adam, Borowiecka Barbara, 

Uchwała Nr XLIX/353/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego; 

stanowi załącznik do protokołu/ 

8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 

2018 roku.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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Radny Adam Kwaśniak, zapytał czy były jakieś wnioski ze stowarzyszeń w sprawie 

wniosków do uchwały. Parę osób zgłosiło uwagi, że chce rozszerzyć zakres pomocy dla 

zwierząt poprzez udzielenie pomocy weterynaryjnej innej niż to co jest zaproponowane.   

Kierownik GKOŚ Henryk Piela, odpowiedział, że powstało stowarzyszenie „pomagajmy 

mruczkom” elementy możliwe prawnie zostały naniesione do projektu uchwały. Dodał, że 

zmieniły się procedury: wyłapany pies trafia od razu do schroniska a nie jak dotąd na stację 

BZK i potem wywożony do schroniska.  

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał projekt uchwały  a 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie powyższy 

projekt.  

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Babicz Bogusław, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, 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 2: Chmielarz – Żwawa Ewa, Smołucha Adam,  

Uchwała Nr XLIX/354/2018 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brzesko w 2018 roku/stanowi załącznik do protokołu/ 

9) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko 

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji; 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały i poddał 

pod głosowanie powyższy projekt. ( w trakcie czytania Przewodniczący K. Ojczyk zwrócił 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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uwagę na błąd pisarski tj. paragraf pierwszy nie ma ustępu pierwszego tylko sam paragraf 

jeden).  

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Bogusz Krzysztof, Kolbusz Grzegorz, Borowiecka 

Barbara, Kwaśniak Adam, Babicz Bogusław, Sorys Jarosław, Ciurej Marcin, 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 2: Chmielarz – Żwawa Ewa, Smołucha Adam,  

Uchwała Nr XLIX/355/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Brzesko przez 

podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji;/stanowi załącznik do protokołu/ 

 

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

zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. Wolne wnioski  

i zapytania. 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco: 

Radnemu F. Brzykowi: przygotuje odpowiedź pisemną, ponieważ interpelacja radnego 

była dość obszerna. Stwierdził, że wszyscy pamiętają komisję oświaty, gdy padło zapytanie 

czy wszystkie szkoły są przygotowane na naukę 8-klasową, wszyscy dyrektorzy deklarowali, 

że tak. Jakiekolwiek reformy się pojawiają, nigdy nie ma pieniędzy na to, aby wszystkie 

sprawy związane z wyposażeniem szkół wprowadzić. Najpierw trzeba oszacować koszty, do 

dziś nie wiadomo jakie są koszty przystosowania sal. Dodał, że lekki brak roztropności był  

u dyrektorów. Zmiany jakie chcieliśmy wprowadzić były słuszne. Przeznaczamy środki o szkół 

niezbędne, w przypadku kiedy są kontrole, gdzie trzeba coś pilnie zmodernizować.  

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2017/01/XL-273-2017.pdf
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Są wnioski dyrektorów, spowodowane nową reformą – może być problem ze znalezieniem 

środków na wszystkie rzeczy. W kwestii PSP Nr 1 w Brzesku- w ubiegłym roku podjęliśmy 

działania, zorganizowaliśmy spotkanie z rodzicami uczniów z  6-tych klas, część klas przeszło 

z PSP Nr 3 i z tego co wie i słyszy od rodziców są bardzo zadowoleni. Nauczyciele w PSP Nr 1 

są bardzo przygotowani. W tym roku zostało zorganizowane spotkanie ale może być z tym 

problem. Spotkanie było z dyrektorami PSP Nr 1 oraz PSP Nr 3, był obecny Przewodniczący 

komisji oświaty, Pan Naczelnik EKiS. Jedno spotkanie było z udziałem jego osoby a drugie już 

bez. Miało odbyć się również spotkanie z rodzicami z części klas PSP Nr 3 przejścia do PSP Nr 

1 – lec zna tą chwilę tego spotkania jeszcze nie było i nie wie czy do tego spotkani dojdzie. 

Był przygotowany projekt zmiany obwodów szkolnych- natomiast Pan Przewodniczący na tą 

sesje jej nie wprowadził. Był protest jednego z radnych. Do końca tej sprawy nie 

uporządkowano szczególnie jeśli chodzi o PSP Nr 1 w Brzesku. Z tych ulic wprowadzonych do 

PSP Nr 1 dzieci mają bliżej do PSP Nr 1 niż do PSP Nr 3. Jeśli w tym roku nie uda się tych 

planów zrealizować to miejmy świadomość, że w przyszłym roku stanie pod znakiem 

zapytania funkcjonowanie Szkoły Nr 1 w Brzesku, próbując ten temat odsunąć. Za rok może 

być za późno. W sprawie budowy kanalizacji- przygotowywana została dokumentacja, lecz 

okazało się, że jest to teren osuwiskowy. Był również sprzeciw mieszkańców i te ścieki miały 

iść do kanału kanalizacji przy ul. Witosa w Jadownikach. Na ul. Witosa w Jadownikach,  

w pewnych odcinkach jest zgoda a w niektórych odcinkach tych zgód nie ma a musi być 

ciągłość kanału. Prezes RPWiK-u pracuje nad rozbudową zajazia. Ta dokumentacja powinna 

się w tym roku jeszcze pojawić.  

Radnemu J. Sorysowi- w sprawie związku; gdyby nie związek to RPWiK mógłby się starać  

o środki unijne. W tej chwili jeśli jest związek to nie mogą się sami starać o takie środki.  

Radnemu K. Boguszowi- w kwestii funduszu sołeckiego; samemu funduszowi nie są 

przeciwni, były przedstawiane wszystkie możliwości pozyskania środków. Relatywnie 

maksymalne pozyskanie wychodzi maksymalnie 30%. Frekwencja na zebraniu nie była 

liczna. Gdyby była zgoda wszystkich zebranych na spotkaniu, iż chcą fundusz sołecki, nie 

było by z tym problemu aby takie działania zostały poczynione. Ciężko kogoś zmuszać na siłę 

do pewnych rozwiązań. W kwestii infrastruktury sportowej; program ministerialny dopiero 

będzie ogłoszony, będziemy aplikować- wniosek będzie składany przez Gminę Brzesko.  

W kwestii wniosku Rady Sołeckiej dot. parkingu w Sterkowcu- z przedstawicielami Rady 

Sołeckiej odbyło się spotkanie, Pani Sołtys i pracownikami urzędu. Jak gmina wystąpi  

o decyzję lokalizacyjną, następnym zadaniem będzie zgoda PKP. W ramach trwałości 

projektu PKP jest zarządcą terenu przez okres 5 letni.  
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Radnemu J. Sorysowi w sprawie kontroli: w bieżącym roku 41 kontroli zostało 

przeprowadzanych dot. spalania w domach jednorodzinnych. W czasie tych kontroli 

pouczano wścieli, były kontrole również niezapowiedziane. Nadal będą przeprowadzane.  

W kwestii zmian przeprowadzenia wyborów sołeckich- patrząc na frekwencję w mieście, 

gdzie przychodzi 50 mieszkańców. Wybory sołeckie będą dopiero po wyborach 

samorządowych. Przedyskutujemy ten temat. Obecnie jest wprowadzona nowa ordynacja 

wyborcza. Są duże zmiany w wyborach samorządowych. Poczekajmy do wyborów 

samorządowych. W sprawie terenów w Buczu: odbyło się zebranie w Buczu, była mocna 

dyskusja. Obecnie wpłynęła druga oferta, więc zostanie ogłoszony przetarg. Ustawa reguluje 

w jaki sposób te działania mają zostać prowadzone.   

Radnemu A. Smołucha- były spotkania informacyjne w każdej miejscowości dot. programu 

wymiany pieców- efekt był bardzo słaby. Zainteresowanie znikome.  

Przewodniczącemu RM w sprawie mieszkania plus. w tef formie jaki był ten program był 

niekorzystny dla gminy. Po ostatniej sesji ukazał się materiał, że Rząd zmieni podeście w tym 

programie. Program ten założenia miał dobre, lecz zabrakło w nim finansowania. Koszty, 

które spadały na gminę były bardzo duże. Gmina musiała zadeklarować, że te mieszkania 

przejmie, że będzie płaciła określony czynsz. Teraz jest nowa propozycja, która przez Rząd 

jest opracowywana. Zakłada, że Państwo weźmie na siebie finansowanie, mieszkania będą 

wynajmowane, lecz w zależności od stopnia zamożności będą mieli dopłaty – taka jest teraz 

idea tego programu. Jeśli taki program będzie to jesteśmy otwarci.  

Radnemu K. Boguszowi- w sprawie ul. 19 Stycznia.  

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania. 

Ad.17 Zamknięcie obrad sesji.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował 

wszystkim za obecność i zamknął obrady XLIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. 

 

Obrady trwały od godziny 10:00 - 15:15 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Brzesku 
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   mgr Krzysztof Ojczyk 

 

 

Protokół sporządziła: 

Inspektor 

mgr Joanna Szczepka  

 

 


