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P R O T O K Ó Ł  Nr XLV/ 2017 

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 

    27  listopada 2017 r. roku w Sali audytoryjnej RCKB w Brzesku  

przy ul. Plac Targowy 10 w godz.9.00-14.10 

 

Obradom  Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku 

Krzysztof Ojczyk. 

W sesji udział wzięło 21 radnych: 

1. BABICZ BOGUSŁAW 

2. BOGUSZ KRZYSZTOF 

3. BOROWIECKA BARBARA 

4. BRZYK FRANCISZEK 

5. CHMIELARZ EWA 

6. CIUREJ MARCIN 

7. GAWIAK JERZY 

8. GÓRA STANISŁAW 

9. KĄDZIOŁKA MARIA 

10. KLIMEK LESZEK 

11. KNAGA EDWARD 

12. KOLBUSZ GRZEGORZ 

13. KUCIA MARIA 

14. KWAŚNIAK ADAM 

15. LUBOWIECKA  ANNA 

16. OJCZYK KRZYSZTOF 

17. SMOŁUCHA ADAM 

18. SPROSKI KAZIMIERZ 

19. SORYS JAROSŁAW 

20. STĘPAK KRZYSZTOF 

21. WYCZESANY PIOTR 
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Ponadto udział w sesji wzięli: 

 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, 

 Skarbnik Gminy Celina Łanocha;  

 Sekretarz Stanisław Sułek; 

 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko jak również 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. 

Ad. 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył 

obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad 

Radnych, wszystkich zaproszonych gości wg. załączonych list obecności jak 

również bardzo serdecznie powitał uczniów oraz rodziców – stypendystów, 

którym zostały  przyznane stypendia naukowe, sportowe i artystycznych 

ufundowane przez Burmistrza  Brzeska dla najlepszych uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów.  

Ad.2. Przedstawienie porządku  obrad. 

Porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w ustawowym 

terminie, Uwag co do sposobu doręczenia materiałów na sesję nie było.  

Ad.3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne 

osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka  wręczył stypendia uczniom szkół podstawowych i 

gimnazjów jak również pogratulował sukcesów ich rodzicom i nauczycielom.  

Przypomniał, że  poziom edukacji w naszych szkołach jest bardzo wysoki, o czym 

świadczą wyniki w nauce oraz udział w wielu konkursach przedmiotowych, nawet 

na poziomie międzynarodowym. Wielkie słowa podzięki należą się uczniom, ale 

także ich rodzicom, którzy dbają o ich edukację i troszczą się o ich rozwój. 

Dziękuję także nauczycielom, którzy wiele wysiłku wkładają w kształcenie dzieci i 

młodzieży. Wszyscy dbamy o to, aby nasze dzieci miały dobre warunki do nauki i 

wypoczynku, szkoły są modernizowane i wyposażane w pomoce dydaktyczne.  

Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk złożył gratulacje wyróżnionym 

uczniom i ich rodzicom oraz wznowił obrady  sesji. 
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Stwierdził, że w obradach sesji udział bierze 21 radnych. Wraz z 

materiałami został radnym przesłany porządek obrad sesji - Uwag co do sposobu 

doręczenia materiałów na sesję nie było.  

Wnioski o zmianę porządku obrad sesji zgłosili: 

Sekretarz Stanisław Sułek – w imieniu burmistrza złożył wniosek o 

wprowadzenie do porządku obrad sesji  w pkc.14 ppkt.20 projekt uchwały który 

został radnym dostarczony w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały 

XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko i zmiany 

załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2016  Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 

XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości  na terenie Gminy Brzesko. Ta uchwała 

jest konsekwencją zmiany stawek opłat za wywóz śmieci od 1 stycznia 2018 nowi  

właściciele będą składali nowe deklaracje i dlatego zmiana musi nastąpić.  

Więcej uwag brak. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad sesji przedmiotowego projektu uchwały  w pkc.14 ppkt.20. 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk,  Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak 

Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, 

Leszek Klimek, Krzysztof Bogusz, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :  

 

 

 



Strona | 4  

 

Porządek obrad sesji: 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska dla uczniów za wybitne 

osiągnięcia  

naukowe, sportowe i kulturalne. 

4. Interpelacje Radnych. 

5. Zapytania Radnych. 

6. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne i 

międzysesyjne. 

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

9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

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 realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2016/2017  

w tym o wynikach   sprawdzianu   i egzaminów  w szkołach  prowadzonych  

przez  gminę. ( inf. email) 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;  

2) zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko; 

3) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu 

Gminy Brzesko wraz ze szczegółową inwentaryzacją”; 

4) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2018; 

5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 

2018; 
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6)  zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;    

7) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brzesko a 

Gminami: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 

Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia powierzającego Gminie 

Nowy Targ  realizację programu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze 

Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”; 

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza 

w Brzesku; 

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku; 

10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w 

Jadownikach; 

11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Jasieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 

w Jasieniu; 

12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Buczu; 

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach; 

14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Göetza Okocimskiego w 

Okocimiu; 

15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową w Porębie Spytkowskiej; 
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16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w 

Sterkowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętego 

Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu; 

17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w 

Szczepanowie; 

18) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jadownikach, w skład 

którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana 

Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach i Publiczne 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Jadownikach; 

19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 

1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku; 

20) zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały XXII/163/2016 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzesko i zmiany 

załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2016  Rady Miejskiej w 

Brzesku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do 

Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 

2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości  na terenie Gminy Brzesko 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

  16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. 

  17. Wolne wnioski i zapytania. 

  18. Zamknięcie obrad sesji.  
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Ad.4. Interpelacje Radnych. 

Interpelacje zgłosili: 

Maria Kądziołka 

1. Pierwsza interpelacja dotyczy złego stanu alejek na Cmentarzu 

Komunalnym w Brzesku. Alejki na Cmentarzu są w fatalnym stanie i 

koniecznym jest podjęcie z tej sprawie odpowiednich działań. W związku z 

faktem iż, Zarządcą Cmentarza są Brzeskie Zakłady Komunalne bardzo 

proszę o wystąpienie do Prezesa Brzeskich Zakładów Komunalnych w 

sprawie dotyczącej wykonania remontów alejek na Cmentarzu Komunalnym 

w Brzesku.  

 

2. Zwracam się z prośbą o rozważenie sprawy dotyczącej przygotowania 

odpowiedniej uchwały pozwalające uhonorować osoby, które odznaczają się 

działalnością i dokonaniami na rzecz swojego środowiska lokalnego – 

Sołectwa, czy Osiedla. Mamy podjętą uchwałę Nr XXXII/225/2016 z dnia 

30 listopada 2016 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy nadawaniu 

tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” i „Medal na Wstędze za 

Zasługi dla Miasta Brzeska”, jednakże czasami trudno osobom działającym 

w Sołectwie, czy Osiedlu jest się przebić. Tutaj działają, pracują na rzecz 

swojej lokalnej społeczności, tutaj są znani i cenieni. Wnoszę o rozważenie 

sprawy dotyczącej podjęcia stosownych rozstrzygnięć w formie uchwały, w 

sprawie możliwości docenienia osób działających w swoich Małych 

Ojczyznach – Sołectwach, czy Osiedlach. 

Ad.5. Zapytania Radnych. 

 

Zapytania zgłosili radni: 



Strona | 8  

 

Radny Krzysztof Bogusz – poruszył temat odpowiedzi jaką otrzymała Rada 

Sołecka Wsi Sterkowiec na wniosek z dnia 24 października 2017 roku , była to 

uchwała dot. przesunięcia środków. Odpowiedź została udzielona dziś, a uchwała 

dot. spraw inwestycyjnych w naszym sołectwie w dniu 25 października br. Dla 

sołectwa była to kwota bardzo znacząca, były to środki zabezpieczone na budowę 

chodnika przy ul. Sosnowej. Przez pół roku nie udało się urzędnikom nic 

sensownego w tym temacie załatwić, tak by te środki wydatkować.  Odczytał   

odpowiedź na  pismo RS. Radny odniósł się do podanych kwot w piśmie z 

przeznaczeniem na sołectwo Sterkowiec, ile środków zabezpieczył Urząd, a ile 

sołectwo i szkoła podstawowa. Poruszył kwestie przekazywania ustaleń i 

korespondencji pomiędzy Urzędem, a Radą Sołecką  gdzie nikt przez pół roku nie  

raczył się skontaktować z sołectwem w tej sprawie. 

Na zapytanie udzielił odpowiedzi burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił odnośnie 

sposobu wykorzystania środków przez sołectwo – jest to tylko wina sołectwa i 

radnego, że tak długo zwlekano. Zaproponowaliśmy przesuniecie tych środków na 

takie które są możliwe do wykonania – przedstawił na jakie zadania zmieniono 

propozycje i czy były możliwości ich zagospodarowania. Większość zaplanowanych 

zadań została wykonana i nie widzi tutaj żadnej winy ze strony Urzędu. 

 

Radny Krzysztof Stępak zapytał – w sprawie  budowy zjazdu z obwodnicy przez 

browar, na jakim etapie te prace są zaawansowane. 

 

Radny Jarosław Sorys  

1. W związku z podejmowaniem rozmów w sprawie przystąpienia do programu 

„Mieszkanie +” proszę o przedstawienie bieżących informacji dotyczących 

udziału naszej gminy w tym programie. 

2. Proszę o przedstawienie całkowitego kosztorysu robót związanych z 

przebudową placu Żwirki i Wigury. 

3. W związku z planowanym budżetem gminy na rok 2018, proszę 

odpowiedzieć czy planuje Pan zabezpieczenie środków na zakup systemu 

elektronicznego usprawniającego prowadzenie sesji: liczenie głosów, itp.? 

 

Ad.6 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. 

Zapytań brak. 
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Ad.7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje 

sesyjne i międzysesyjne. 

 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Przewodniczący Krzysztof 

Ojczyk. 

 

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

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji: 

 Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji- złożył 

Radny Krzysztof Bogusz. 

 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa- złożył 

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak,  

 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka; 

 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław 

Sorys.  

 Komisja Oświaty Kultury i Sportu- złożył sprawozdanie Przewodniczący 

Bogusław Babicz. 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał  do sprawozdania z posiedzenia 

Komisji Oświaty. Komisja omawiała zagadnienia związane z pomocami naukowymi, 

czy w tej kwestii zajęła jakieś stanowisko i czy pan Naczelnik Wydziału Oświaty 

przedłożył informację  tak jak deklarował to na ostatniej sesji?.  

 

Radny Bogusław Babicz odpowiedział, posiedzenie komisji odbyło się z udziałem 

wszystkich dyrektorów szkół i na komisji zapytał dyrektorów w sprawie dot. 

pomocy naukowych. W tych szkołach gdzie były gimnazja ten problem nie 

występuje. Każdy z dyrektorów wypowiedział  się w temacie sytuacji kadrowych i 

nauczycieli uczących przedmiotów fizyki i chemii. Wszyscy dyrektorzy 

wypowiedzieli się, że takie kadrowe zasoby posiadają  bo skorzystali z 

nauczycieli, którzy dotychczas uczyli w gimnazjach na terenie naszej gminy i tu 

sytuacja jest dobra, nauczyciele do nauki przedmiotów zostali zapewnieni . Jeśli 

chodzi o wyposażenie wiele szkół korzysta z programu interaktywne tablice, 

które pomagają w nauce chemii i fizyki. Wszystkie szkoły takie tablice już 
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posiadają, koszt takiej tablicy wynosi około 18 tysięcy złotych, a wkład własny 

około 3 tysiące. Różnie to szkoły rozwiązywały w jednych z własnych środków 

natomiast w innych z pomocą rodziców. Szkoły nie posiadają dobrze 

wyposażonych gabinetów, ale będą to stopniowo organizowały. Nie było takiej  

sytuacji by któryś z dyrektorów stwierdził, że są problemy z nauczaniem tych 

przedmiotów, wszyscy deklarowali iż najważniejszy jest nauczyciel i odpowiednie 

podejście z jego strony. Pisemnej informacji w tym przedmiocie Pan naczelnik 

nam na komisji nie przedstawił. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  stwierdził, że  czuje się  rozczarowany , 

brak jest  odpowiednich pracowni do nauki fizyki i chemii. Nawet najlepszy 

nauczyciel nie pokaże doświadczenia na tablicy.  Inne szkoły innych gminach 

potrafiły wystąpić do wojewody o środki z rezerwy oświatowej i otrzymali te 

środki, a czy Gmina Brzesko złożyła taki wniosek ?- nie . O ile szkoły prosiły to 

tyle dostawały min. na pracownie , dlaczego Gmina Brzesko tego nie zrobiła?.  

Uważa, że jest to nie w porządku. Myślał, iż tym tematem zajmie się komisja , a 

Pan naczelnik nie zrobił nic. Gmina Brzesko nie złożyła wniosku, a pan naczelnik 

wiedział, że nie mamy pracowni to na co my czekamy?.  

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, nie jest tak jak pan przewodniczący 

mówi by otrzymać wnioski z rezerwy należy też określone kryteria spełniać . 

Wojewoda nie ma swojej rezerwy, rezerwa jest Ministerstwa. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – była rezerwa oświatowa nieważne czyja, 

wojewody lub ministerstwa , gminy które składały wnioski ją otrzymały, a Gmina 

Brzesko nie złożyła żadnego wniosku.  

  

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, są złożone dwa wnioski do 

ministerstwa i nie ma na dziś odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o kopię złożonych wniosków. 

Zawnioskował by ten temat definitywnie rozwiązać, tak dalej być nie może, w 

szkołach winny być pracownie i nic tego nie usprawiedliwia. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że inna była dyskusja w marcu kiedy 

ustalaliśmy sieć szkół i wiedzieliśmy wówczas, że będą z tym problemy. Nikt tutaj 
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nie wini nikogo, weszła reforma, która pociąga za sobą dodatkowe koszty i na 

pewno minie parę lat nim szkoły będą dosprzętowione. Wnioski zostały złożone, 

składamy również inne wnioski tylko należy na to poczekać. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że osobiście wystąpi z 

zapytaniem do pani Minister jak i do wojewody jak się to stało, że Gmina Brzesko 

nie otrzymała tych środków.  

 

Radna Maria Kądziołka  wyjaśniła, że w żadnej ze szkół ośmioklasowych, które 

teraz powstały nie ma klasopracowni, są tylko w gimnazjach. Niestety tak została 

nam narzucona reforma, że nie jesteśmy w stanie na ten moment tego 

wszystkiego zrobić. Było spotkanie wcześniej z dyrektorami szkół i to dyrektorzy 

powiedzieli, że są przygotowani i mają sprzęt który jest im potrzebny do 

utworzenia ośmioklasowych szkół, więc nie zrzucajmy teraz tego na gminę bo 

skąd gmina ma teraz wziąć pieniądze. Przyjmujemy budżet prosi by  pokazać skąd 

wziąć z jakiej inwestycji i przekazać na zakup sprzętu do szkół. Naprawdę nie 

jesteśmy w stanie tego zrobić już i na ten moment, tylko musimy to zrobić na 

spokojnie. Uczestniczyła w tych posiedzeniach i wie co było mówione na 

komisjach. Wystąpiono z wnioskami o przyznanie rezerwy budżetowej do ministra 

więc należy poczekać. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, skoro inne szkoły otrzymały  

środki to wystąpi z zapytaniem dlaczego Gmina Brzesko ich nie otrzymała. 

 

Radny Kazimierz Sproski – poprosił o podanie kwoty o jaką wystąpiono do 

ministerstwa. Radny uzyskał odpowiedź, że jest to kwota około 100 tysięcy 

złotych – stwierdził, że jest to żadna kwota. Aby oświata funkcjonowała 

normalnie w naszej gminie potrzeba milionów. Radny odniósł się do danych w 

tabeli  sprzed roku czasu dot. wyliczonych kosztów wyposażenia szkół w 

pracownie  przedmiotowe i klasopracownie, pracownie multimedialne. Organizacja 

oświaty  w naszej gminie wpływa na wielkość kosztów jej utrzymania, dlatego też 

należy się dogłębnie zastanowić nad siecią szkół w Gminie Brzesko. Narzekamy, 

że nie mamy pracowni w szkołach,  a lekką ręka wydajemy środki finansowe na 

utrzymanie klas 3 osobowych i nie zauważamy żadnego problemu, a za kwotę 20 

tysięcy złotych można wyposażyć 2 lub 3 klasopracownie.  

 



Strona | 12  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, jeżeli komisja widziała, że jest taki 

problem to powinna się nim zająć. Z zestawienia jakie otrzymał z PSP Nr 3   

wyposażenie klasopracowni mogłoby się zamknąć w kwocie około 12 tysięcy 

złotych, odnosi się do pracowni chemicznej i fizycznej, bo tam są te materiały 

dydaktyczne potrzebne i jako organ prowadzący musimy o to zadbać. 

 

Burmistrz Grzegorz Wawryka dopowiedział, że rezerwa oświatowa  nie 

wystarczy na wszystkie potrzeby w tym zakresie. Po raz kolejny stwierdza, że 

nasze szkoły nie są źle  wyposażone. W porównaniu z innymi gminami uważa, że 

jesteśmy na bardzo dobrym poziomie wyposażenia. 

 

Radny Bogusław Babicz przypomniał, że dyrektorzy szkół już wystąpili o  środki 

np. na zakup tablic interaktywnych, gdzie dofinansowanie jest duże i wpływa  na 

wyposażenie szkół i gabinetów i na pewno ułatwia to naukę. Z informacji jakie 

przekazywali dyrektorzy wynika iż koszt przygotowania takiej klasopracowni  

fizycznej lub chemicznej wynosi około 40 tysięcy złotych. Jeżeli mamy  12 szkół 

to będzie to koszt około pół miliona złotych, przygotowania takich gabinetów 

fizyczno – chemicznych. Jako komisja zawnioskowaliśmy by został stworzony taki 

bank kadr, ponieważ jest tutaj ważna pomiędzy szkołami wymiana nauczycieli i 

zapewnienie tej kadry nauczycielskiej, która tych przedmiotów z fizyki i chemii 

będzie uczyła jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co jest 

konieczne. Chodzi o to by środki na dokształcanie spożytkowane były w 

odpowiedni sposób, tak by podnosić te kwalifikacje które są najbardziej w tej 

chwili niezbędne.  

 

Radny Franciszek Brzyk -  ostatnia dyskusja na komisji trwała dość długo i 

prawdą jest, że dyrektorzy szkół na poprzednich komisjach o tych potrzebach 

mówili i nie przedstawiali wielkich potrzeb w tym zakresie. Należy pamiętać o 

tym, że stworzenie klasopracowni  wymaga stworzenia zarówno pomieszczeń jak i 

wyposażenia, są to dwa rodzaje kosztów. Radny przybliżył jakie warunki muszą 

spełniać klasopracownie do nauki chemii i fizyki w zakresie wyposażenia i 

bezpieczeństwa. Jeśli chcielibyśmy tworzyć w szkole do kilku przedmiotów bazę 

to kwota wyliczona przez radnego  Sproskiego nie będzie zbytnio odbiegała, jest 

tylko kwestia w jaki sposób ją wydatkujemy. 

 



Strona | 13  

 

Radny Bogusław Babicz  stwierdził, że reforma oświaty jest wdrożona i musimy 

zrobić wszystko aby była dobrze realizowana i by było jak najkorzystniej dla 

uczniów.  

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  zawnioskował by poprosić dyrektorów o 

przygotowanie  wyliczenia kosztów jw. ponieważ posiada informacje, że  taki 

koszt klasopracowni  to 10-12 tysięcy na ten rok, przynajmniej w minimalnym 

zakresie   do wykonania. Takich klasopracowni jak przedstawił Radny Brzyk 

pewnie nie jesteśmy teraz w stanie zrobić.  

 

W dalszej  końcowej dyskusji odniesiono  się do tematu wyposażenia  

klasopracowni w certyfikowane pomoce naukowe w pełni bezpieczne.  

Zaproponowano by temat powyższy ponownie przedyskutować na komisji oświaty, 

temat dopracować i przyjąć jakieś normalne rozwiązania na przyszłość. 

 

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy . 

 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożyła Przewodnicząca SKM Jadwiga 

Kramer. 

 

Ad.10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od  

ostatniej sesji. 

Sprawozdanie  otrzymali radni w materiałach na sesję – pytania radnych do 

sprawozdania  : 

Radny Bogusław Babicz zapytał odnośnie wydanych Zarządzeń Burmistrza 

Brzeska w sprawie zmiany zasad  rachunkowości dla publicznych przedszkoli- na 

czym to polega. 

 

Ad.11. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od 

ostatniej sesji. 

 Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Grzegorz 

Wawryka- pytań do sprawozdania brak. 

 



Strona | 14  

 

Ad.12. Sprawozdanie  z realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  

2016/2017  w tym o wynikach   sprawdzianu   i egzaminów  w szkołach  

prowadzonych  przez  gminę. ( inf. email) 

 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Naczelnik Józef Cierniak. 

 

Pytania radnych: 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał – jak w ramach tej nowej sieci szkół 

będzie funkcjonowała Młodzieżowa Rada Gminy, czy stosowne zapisy zmiany w 

Statucie są przygotowywane bo rok szkolny się już rozpoczął?. 

Odpowiedział naczelnik Józef Cierniak – jest w kontakcie stałym z opiekunką 

MRG ustalono, że w MRG będą uczniowie ze szkół podstawowych klas VI,VII i 

VIII. Rozważana jest również współpraca z powiatem w stosunku do szkół 

ponadgimnazjalnych , będziemy chcieli na początku stycznia przeprowadzić takie 

wybory MRG. 

 

Radna Maria Kądziołka -  opierając się na przedstawionym przez naczelnika 

raporcie należy zwrócić uwagę jakie duże kwoty przekazujemy na przedszkola 

niepubliczne, a szczególnie na kwoty jakie biorą niektórzy dyrektorzy. Te 

pieniądze nie idą na dziecko tylko w innym kierunku. W roku ubiegłym postanowiła 

w tej sprawie wystąpić z zapytaniem do ministerstwa  jednak po wgłębieniu się w 

przepisy prawne, no niestety mają takie prawo, ale możemy zareagować my aby 

ukrócić pewne procedery które się dzieją. 

 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział na poruszoną kwestię, poinformował i 

przedstawił o zmianie przepisów w sprawie finansowania oświaty i w tym temacie 

również o roli kontroli wydawania środków przez te podmioty prowadzące te 

placówki. Te zmiany są na korzyść gminy  i podmioty będą musiały udowodnić jak 

będą rozdysponowane środki przydzielone przez gminę. 

 Radny Bogusław Babicz poinformował o projekcie ustawy o zasadach 

finansowania oświaty oraz przybliżył zmiany i obowiązujące zasady jak również co 

odnosi się do publicznych przedszkoli. Została zwiększona możliwość kontroli 

tych dotacji przez gminę, które są przekazywane do publicznych przedszkoli. 

Nowe nasze utworzone przedszkola są konkurencją w stosunku do przedszkoli 

prywatnych. 
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Naczelnik J. Cierniak przedstawił ile jest jeszcze wolnych miejsc w oddziałach 

przedszkolnych. 

Radna Maria Kądziołka wróciła do tematu rozbudowy przedszkola Nr 4, jest to 

jedno z najlepszych przedszkoli, poprosiła  o zrealizowanie II etapu  rozbudowy 

przedszkola. Zaproponowała by policzyć ile gmina traci pieniędzy przez to, że 

nasze dzieci chodzą do przedszkoli niepublicznych. Zwraca się do radnych z 

prośbą o sensowne pochylenie się nad ta sprawą. 

Po zakończeniu dyskusji Rada Miejska w Brzesku przyjęła sprawozdanie z 

realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2016/2017  w tym o 

wynikach   sprawdzianu   i egzaminów  w szkołach  prowadzonych  przez  

gminę.  

 

Ad. 14.Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017;  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przypomniał, że projekt powyższej uchwały 

był zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej. 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła powyższy projekt uchwały. 

W dyskusji nad projektem uchwały omówiono temat dot.  wielkości subwencji na 

dziecko w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych. Skarbnik Celina Łanocha  wyjaśniła, że w roku bieżącym 

najmniejsza subwencja jest na dziecko w oddziale przedszkolnym , najwyższa 

subwencja jest na dziecko w przedszkolu na wsi oraz najmniejsza w oddziale 

szkolnym. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk  

skierował pod głosowanie wniosek by do najbliższego posiedzenia komisji 

oświaty i  sesji rady Miejskiej rozeznać w których szkołach można 

wyodrębnić organizacyjnie samodzielne oddziały przedszkolne. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka zauważył iż jest to bardzo ważna decyzja i należy 

się nad nią bardzo dobrze zastanowić  - przybliżył dlaczego. Bardzo ważną rzeczą 

jest głos pani skarbnik, która mówi iż dyrektorzy winni podjąć działania aby 

pozyskać dzieci, które chodzą do  przedszkoli  do innych miejscowości bo u nas 

już nie ma problemu z brakiem miejsc w przedszkolach. 
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Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk,  Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak 

Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, 

Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Krzysztof Bogusz 

Uchwała Nr XLV/306/2017 

 

2) projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła Projekt uchwały wraz z autopoprawką 

Burmistrza dot. zał. Nr 2 , a skutki zmiany w załączniku nr 2 mają swoje 

odzwierciedlenie w załączniku Nr.1. Autopoprawkę jw. radni otrzymali w wersji 

papierowej przed sesją ( stanowi załącznik do protokołu). 

Pytania radnych do uchwały dot. Radna Barbara Borowiecka zapytała w sprawie 

limitu wydatków majątkowych pozostałych na 2018 rok w pkt.1.3, poprosiła 

sprecyzować jaka to jest kwota, należy ten zapis doprecyzować w uzasadnieniu.  

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Celina Łanocha – jest  to kwota 4,5 tysiąca 

złotych na aktualizacje przebudowy kanalizacji przy ulicy Wiosennej jako 

przedsięwzięcie wieloletnie. Do końca  roku nie uda się tej aktualizacji wykonać  

natomiast chcemy w tym roku podpisać umowę z terminem wykonania i zapłaty w 

2018 r. 

Radny Jarosław Sorys zapytał w temacie  limitów MPK – o co chodzi w tej 

umowie?. 

Odpowiedziała Skarbnik Celina Łanocha – umowa ma zostać podpisana do  

15 grudnia – wyjaśniła na czym ona polega. 
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Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

z autopoprawką, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie 

jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk,  Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak 

Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, 

Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :  

Uchwała Nr XLV/307/2017 

 

3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z  terenu Gminy Brzesko wraz ze szczegółową 

inwentaryzacją”; 

Pytań radnych brak: 

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk,  Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak 

Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, 

Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :  

Uchwała Nr XLV/308/2017 
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4) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 

Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018; 

 

Sekretarz Stanisław  Sułek objaśnił projekt uchwały jw. – pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

Ciurej Marcin, Franciszek Brzyk,  Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak 

Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, 

Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : 0 

Uchwała Nr XLV/309/2017 

 

5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2018; 

Projekt uchwały wg. załącznika do protokołu objaśniła Inspektor Renata Pabian. 

Pytania radnych dot. szczegółowych celów programu i ich realizacji oraz zmiany 

ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dot. ograniczenia czasu sprzedaży 

alkoholu oraz, czy te zmiany nie rzutują na  nasz program  przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

Odpowiedział Sekretarz Stanisław Sułek przypomniał, czego dot. przedmiotowe 

zmiany w ustawie  o przeciwdziałania alkoholizmowi. Jeśli ta ustawa wejdzie w 

życie to będziemy mieli 6 miesięcy na dostosowanie naszych przepisów do tej 

ustawy.  



Strona | 19  

 

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

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

Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, 

Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Ciurej Marcin, 

Uchwała Nr XLV/310/2017 

 

6) projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brzesku;   

Sekretarz Stanisław Sułek – objaśnił projekt powyższej uchwały.  

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

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

Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, 

Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Ciurej Marcin, 

Uchwała Nr XLV/311/2017 
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7) projekt uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Brzesko a Gminami: Nowy Targ, Miasto Nowy 

Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 

oraz Trzebinia powierzającego Gminie Nowy Targ  realizację 

programu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 

Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 

Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, 

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

Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, 

Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Ciurej Marcin, 

Uchwała Nr XLV/312/2017 

 

8) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do rozbieżności zapisów w 

podstawie prawnej projektów uchwał oświatowych.  

Wyjaśnił radny Bogusław Babicz -  taka podstawa prawna winna również dot. PSP 

w Szczepanowie tj. poprzez dopisanie ust.5. należy dokonać poprawki w tym 

projekcie uchwały dot. Szczepanowa.  

Radny Adam Kwaśniak zawnioskował by w projekcie powyższej uchwały w 

paragrafie 1 dopisać do pkt.2.  –„ z obwodu szkoły nr 2 przesunąć do obwodu 
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szkoły nr 1  następujące ulice: Ogrodowa i z Osiedla Ogrodowa bloki nr 14 , 15, 

16, 42 i 44”. 

Radny Bogusław Babicz nie powinniśmy zmieniać teraz tych uchwał ponieważ te 

uchwały , tak jak mówi ustawa i przepisy wprowadzające prawo oświatowe gminy 

musimy podjąć w terminie do 30 listopada, w oparciu o uchwały którymi wcześniej 

ustaliły sieć szkół. By dopisać to co proponuje pan radny to musiałaby zostać 

zmieniona nasza uchwała określająca sieć szkół  w Gminie Brzesko. Uchwała ta 

jest prawomocna i nie dokonaliśmy w niej  żadnych zmian. Możemy zmienić 

obwody, ale musimy w tym celu zmienić naszą uchwałę określającą  sieć szkół w 

Gminie Brzesko. Tak jak obiecano po pewnym czasie funkcjonowania  obwodów 

szkolnych przeanalizujemy, czy nie ma potrzeby ich zmiany.  Należy zwrócić 

uwagę iż jednocześnie te uchwały są aktami założycielskimi tych szkół i musimy je 

dzisiaj uchwalić by szkoły mogły zacząć pracować w nowym ośmioklasowym 

kształcie, a kwestie obwodów będziemy w przyszłości rozwiązywać. 

Sekretarz Stanisław Sułek  zaproponował by w projekcie uchwały dot. 

Szczepanowa w podstawie prawnej wpisać ust.1,4 i 5.  

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Jarosław Sorys, Babicz Bogusław, Franciszek 

Brzyk,  Kazimierz Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, 

Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, 

Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Ciurej Marcin, 

Nie głosował: Adam Kwaśniak  

Uchwała Nr XLV/313/2017 
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9)     projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 

im. Mikołaja Kopernika w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara,  Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Jarosław Sorys 

Nie głosował: Adam Kwaśniak  

Uchwała Nr XLV/314/2017 

 

10) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Stanisława Staszica w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria 
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Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Adam Kwaśniak , Jarosław Sorys 

Uchwała Nr XLV/315/2017 

 

11) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Jasieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jasieniu; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz - Żwawa odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Adam Kwaśniak , Jarosław Sorys 

Uchwała Nr XLV/316/2017 

 

12) projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Księdza Jana Twardowskiego w Buczu w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu; 

Pytań radnych brak. 
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Następnie Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany  odczytał projekt uchwały, 

a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Adam Kwaśniak , Jarosław Sorys 

Uchwała Nr XLV/317/2017 

13) projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – Żwawa   odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Adam Kwaśniak , Jarosław Sorys 

Uchwała Nr XLV/318/2017 
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14) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Jana Göetza Okocimskiego w Okocimiu; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Jarosław Sorys  

Uchwała Nr XLV/319/2017 

 

15) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Porębie Spytkowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w 

Porębie Spytkowskiej; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

Sproski, Knaga Edward, Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria 
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Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Jarosław Sorys  

Uchwała Nr XLV/320/2017 

16) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Świętego Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu w 

ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Świętego Stanisława 

Szczepanowskiego BM w Sterkowcu; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 19 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Knaga Edward, 

Stępak Krzysztof, Lubowiecka Anna, Kucia Maria,  Maria Kądziołka , Góra 

Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz, 

Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 1 – Kazimierz Sproski  

Nieobecni na głosowaniu :, Jarosław Sorys  

Uchwała Nr XLV/321/2017 

 

17) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie; 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek- poprawkę aby 

dodać w podstawie prawnej projektu uchwały następującą treść : „ ust.1,4 i 5”. 
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Pytań radnych brak. 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, 

Grzegorz Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  

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

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

Gawiak, Adam Smołucha, Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu :, Jarosław Sorys  

 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały z autopoprawką, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod 

głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 20 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, 

Grzegorz Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  

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

Kucia Maria, Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys  

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : Maria Kądziołka  

Uchwała Nr XLV/322/2017 

18) projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu 

Szkół w Jadownikach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach i Publiczne Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w Jadownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę 

Podstawową Nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Jadownikach; 
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Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : 

Uchwała Nr XLV/322/2017 

 

19) projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi 

w Brzesku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. 

Królowej Jadwigi w Brzesku; 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys. 

 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  
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Nieobecni na głosowaniu : 

Uchwała Nr XLV/324/2017 

20) projekt uchwały w sprawie  zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały 

XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2016 

roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Brzesko i zmiany załącznika Nr 2 

do Uchwały Nr XXIII/169/2016  Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

30 marca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały 

Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 

2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości  na terenie Gminy Brzesko. 

Pytań radnych brak. 

Następnie Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz –Żwawa  odczytała projekt 

uchwały, a przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie jak niżej: 

Wyniki głosowania: 

Za 21 : Ewa Chmielarz – Żwawa ,Ojczyk Krzysztof, Wyczesany Piotr, Grzegorz 

Kolbusz, Borowiecka Barbara, Babicz Bogusław, Franciszek Brzyk,  Kazimierz 

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

Kądziołka , Góra Stanisław, Leszek Klimek, Jerzy Gawiak, Adam Smołucha, 

Krzysztof Bogusz, Ciurej Marcin, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys. 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące 0  

Nieobecni na głosowaniu : 

Uchwała Nr XLV/325/2017 

 

 

 

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
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Ad. 16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych 

Gminy. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka: 

Odpowiedź Radnej M. Kądziołka – w sprawie poprawy stanu nawierzchni alejek 

na cmentarzu komunalnym wystąpimy do BZK o ich naprawę. Jeśli chodzi o 

uhonorowanie osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, mamy dwa tytuły 

Zasłużony dla Miasta Brzeska i Honorowy Obywatel. Możemy się zastanowić nad 

przyjęciem nowej formy odznaczenia tylko bardzo prosi by to uczynić w sposób 

bardzo rozważny i spokojny , ustalić odpowiednie kryteria przyznawania. 

Odpowiedź dla Radnego Krzysztofa Stępaka – w chwili obecnej Carlsberg 

prowadzi prace projektowe nad zjazdem z obwodnicy , które są potrzebne do 

uzyskania pozwolenia na budowę. Staramy się jako Gmina dopingować browar do 

tego by prace postępowały i nowy zjazd powstał.  

  Odpowiedź dla Radnego Jarosława Sorysa- cały czas na bieżąco śledzimy 

projekt Mieszkanie Plus. Jest to projekt który najsłabiej zafunkcjonował bo 

wymaga sporych nakładów finansowych i większość kosztów zostało 

przerzuconych na gminę. Gmina zgłosiła swoje nieruchomości do Krajowego 

zasobu Nieruchomości i liczymy,  że znajdzie się lepszy sposób dofinansowania 

tego projektu. Aby te mieszkania opłacały się wówczas cena ich wynajmu 

musiałaby być znacznie niższa , bo kwota czynszu mieszkania 50 metrowego 

wynosi około 1 tysiąc złotych i musielibyśmy się związać taka umową na 

kilkadziesiąt lat. Zaobserwowaliśmy w naszej gminie iż bardzo ładnie  rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe , powstaje dużo  nowych mieszkań. Z informacji jakie 

posiada wynika, że tylko jedna gmina weszła w ten projekt, a kilka innych 

podpisało listy intencyjne.  

 Przebudowa Placu Żwirki i Wigury – jest to centralny plac w mieście, 

realizujemy go etapami bo koszt całości realizacji w jednym roku byłby 

dość wysoki – przedstawił jakie koszty zostały poniesione na remont tego 

placu w latach poprzednich i  chwili obecnej.  

 Zakup systemu do liczenia głosów na sesję – mieliśmy takie propozycje ale 

wymaga to znacznych nakładów około 30 tysięcy złotych , nie mamy takiej 

wolnej kwoty dlatego wstrzymaliśmy się na razie z zakupem.  Jest to 

niezły system , kilka gmin zakupiło i komentarze nie były wszystkie 

pochlebne. Jeśli radni uznają taką potrzebę  to się zastanowimy.  



Strona | 31  

 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego B. 

Babicza w sprawie wydanych Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmiany polityki 

rachunkowości w przedszkolach, są to zmiany techniczne po zmianie przepisów 

prawnych – przedstawiła czego dotyczą. 

 Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Krzysztof Bogusz poruszył temat nominacji Wojciecha Wojdaka w 

konkursie na sportowca roku i są potrzebne głosy . Prosi by odpowiednie służby 

UM wykazały się w tym temacie – przedstawił zasady głosowania , by wystosowane 

zostały apele do szkół , głosowanie jest codziennie liczy się to by było to 

głosowanie systematyczne, potrzeba około 100 tysięcy głosów. 

 

Ad. 18. Zamknięcie obrad sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Wiceprzewodnicząca RM Ewa Chmielarz – 

Żwawa zamknęła obrady XLV sesji RM zwołanej na dzień 27 listopada 2017 r. 

Obrady sesji trwały od godz.9.00- 14.15 

Pełna treść dyskusji znajduje się na Płycie CD – stanowi załącznik  

do protokołu. 

 

Przewodniczący RM w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk  

 

protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 


