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  Protokół Nr …/2015 
Ze wspólnego  posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji 
Spraw Obywatelskich  Prawa Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej 
w Brzesku z dnia 23 września 2015 r.  
 
 
Komisja Oświaty  obradowała w składzie: 
 

 
1. Radny Bogusław Babicz Przewodniczący komisji; 
2. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 
3. Radny Jarosław Sorys  – członek Komisji. 
4. Radna Barbara Borowicka – członek komisji;  
5. Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 
6. Radny Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 

Nieobecna usprawiedliwiona radna Maria Kądziołka 
 
Komisja Spraw Obywatelskich  Prawa Porządku Publicznego i Promocji  
obradowała w składzie : 
 

1. Radny Krzysztof Bogusz –przewodniczący komisji  
2. Radny Adam Kwaśniak 
3. Radny Piotr Wyczesany 
4. Radny Jerzy Gawiak 
5. Radny Krzysztof Stępak  
6. Radny Marcin Ciurej 
7. Radny Bogusław Babicz. 
 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

Dyrektorzy szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Brzeska,  Pan Jerzy 
Wyczesany,   Naczelnik Józef Makuch, Skarbnik Celina Łanocha,  Kierownik 
Henryk Piela, Naczelnik Józef Cierniak  
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz otworzył wspólne posiedzenie 
Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji. 
Przewodniczący zaproponował przełożenia punktu z porządku obrad dot. 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie studium jako pkt.1.  
 
Za zmianą komisje głosowały jednogłośnie 
 
Porządek posiedzenia Komisji Oświaty:  
 

1. Analiza możliwości wznowienia działalności Młodzieżowej Rady Gminy 
Brzesko – spotkanie z dyrektorami szkół.  

2. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko. 
3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2015 r. 
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4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji  odbytego w dniu 19 sierpnia 
2015 r. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Porządek posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich: 
 

1. Analiza możliwości wznowienia działalności Młodzieżowej Rady Gminy 
Brzesko – spotkanie z dyrektorami szkół. 

2. Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko. 
3. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 

2015 r. 
4. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów zielonych. 
5. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko. 
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
 
Przedstawienie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego: 
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Przedstawiła projekt uchwały oraz wnioski mieszkańców i przedstawicieli firm w 
sprawie projektu uchwały zmiany studium i zjazdu z autostrady. Przedstawiła 
wszystkie za i przeciw w tej sprawie. Do projektu zostały wprowadzone wnioski. 
Chodzi tu też miedzy innymi o sprawę Państwa P., którzy zamieszkują osiedle 
Pomianowa. Jest to teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego. 
Częściowo wypełnia się z zabudową mieszkaniową. Drugi wniosek dotyczył 
właściciela nieruchomości od strony drogi krajowej, a trzeci wniosek dotyczył terenu 
Firmy L. Te dwa wnioski zostały uznane za uzasadnione i ponowione w procedurze 
zmiany studium. Natomiast wniosek Państwa Pawlików nie został wprowadzony. Na 
chwilę obecną nie ma możliwości zmiany trasy w kierunku Sądeckim. Każde inne 
wersje przeprowadzenia tej drogi spowodowały by wyburzenie budynków.   
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Przedstawił raz jeszcze problem, jaki pojawił się przy wniosku Państwa P. Chodziło o 
zmianę kierunku przesunięcie przeprowadzenia zjazdu w okolicach ulicy 
Pomianowskiej stąd też komisja Gospodarki Komunalnej negatywnie zaopiniowała 
ich wniosek. Tak jak mówiła Pani Architekt inne wykonanie tej drogi będzie 
równoznaczne z koniecznością wyburzania budynków.  
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Przedstawiła zagrożenia i przeciwwskazania dla tego projektu. Omówiła plany oraz 
projekty tej inwestycji drogowej W tej chwili żaden dom nie jest przewidziany do 
rozbiórki pod tą inwestycje drogową. Odsunięcie tej trasy w kierunku zachodnim jak 
wnioskują Państwo P. na inne budynki.  
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Radny Piotr Wyczesany: 
 
Temat był znany. Zapytał, czy Gmina nie miała awaryjnego planu aby uniknąć 
problemów związanych z przeprowadzeniem tej drogi. Zrobi to aby nie było takich 
problemów jakiego teraz jesteśmy świadkami. To będzie teraz budziło sprzeciw 
społeczny. Nie ma rozwiązania tego problemu w taki sposób żeby wszystkich 
zadowolić? 
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Odpowiedziała, że największym oponentem jest Pan P. Ludzie którzy zamieszkali na 
tym spokojnym terenie nie spodziewali się, że kiedyś w przyszłości będzie tędy 
przebiegać droga. Zmiana planu miejscowego bez zmiany studium jest niemożliwa. 
Ten plan jest z góry przesądzony ponieważ przesądza go zjazd z autostrady. Żyjemy 
w epoce demokracji. Informuje się osoby które przychodzą po wypisy z planu 
miejscowego, że jest taka sytuacja, że obowiązuje taki, a nie inny plan miejscowy. 
Nie można planu miejscowego zmienić bez zmiany studium.  
 
Naczelnik Bogdan Dobranowski przypomniał, że plan miejscowy był już znacznie 
wcześniej przygotowany niż to studium. Osoba, która się chce budować nie pyta się 
nas, czy może, czy też nie w tym lub innym miejscu zacząć budowę swojego domu. 
Blokady prawnej takich przypadków nie mamy na dzień dzisiejszy.  
 
Radny Franciszek Brzyk 
 
Zapytał, czy była brana pod uwagę zmiana wersji tego projektu. W kontekście 
zbiornika w miejscowości Okocim.  
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
To rozwiązanie od przebudowy zbiornika jest w pewnej odległości. Ta wersja 
wchodzi przez boisko treningowe w drogę numer 75 obecną. A jeżeli chodzi o 
zbiornik Okocim, jest stopień wody przewidziany dla zbiornika i od tej wysokości 
droga przechodzi w kierunku Poręby. Łączą się 2 drogi bo to jest ciąg drogi numer 
75, ale nie ma żadnych kolizji z zabudową mieszkaniową. Trzeba wziąć pod uwagę 
plan przebudowy drogi krajowej numer 75. W obecnej wersji studium boisko 
pozostaje nienaruszone.(Przedstawiła na mapie warianty przeprowadzenia tej drogi.) 
Przedstawiła wybrany wariant przeprowadzenia drogi przez GDDKiA. 
 
Radny Franciszek Brzyk 
 
Czy nie ma innej lokalizacji, aby nie było ewentualnych kolizji.   
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Są też brane pod uwagę problemy geologiczne. Nie ma w tym rozwiązaniu żadnej 
kolizji. To jest trudny odcinek bo są osuwiska, rzeka Uszwica wylewa. Pani Architekt 
spodziewa się korekty tego projektu w trasę koło zbiornika Okocim.   
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Radny Jarosław Sorys: 
 
Mówiła Pani tutaj o dwóch rzeczach, które zmieniamy w tym studium. Jedna to 
korytarz drogowy,  a druga sprawa czego dotyczy?. 
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Druga sprawa to kwestia złóż o której wspominał Pan Przewodniczący Rady. 
 
(Dyskusja na temat przeznaczeń działek w temacie drogi i ewentualnym wyglądzie 
zjazdu z autostrady.) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
W dyskusji która się toczy nad zarządzeniami Wojewody pojawiła się wątpliwość, czy 
podejmowanie uchwał po przyjęciu zmian studium uwarunkowań przestrzennych jest 
zasadne i zgodne z prawem?, t.j. ujednolicanie tych aktów poprzez dokonywanie 
zmian oraz dopisywanie tych zmian zastępczych do projektu uchwały związanego z 
przyjęciem tego studium. Dlaczego jest to tak kwestionowane?. Dlatego, że my 6 lat 
temu przystępując do zmiany uchwalenia studium w 2009 roku pokazywaliśmy tylko 
ten korytarz drogowy. Potem została przeprowadzona cała procedura, która jest 
narzucona przez ustawę o planowaniu przestrzennym. (Zawiadomienia, wnioski, 
uwagi.) W przypadku zarządzeń zastępczych wojewody jest tak, że wojewoda na 
wniosek przedsiębiorców wydał takie zarządzenie zastępcze, które umożliwiło im 
otrzymanie koncesji. I teraz my przy okazji niejako uchwalania i zamykania procesu z 
2009 roku wkładamy zarówno treść graficzną jak i tekstową z zarządzeń 
zastępczych. Wprowadzamy też zmiany na obszarach Wokowic, Jadownik, Jasienia 
być może Okocimia. Wprowadzamy tą sprawę bez pełnej procedury, która jest 
przypisana w uchwaleniu studium uwarunkowań przestrzennych. Jeżeli znajdzie się 
osoba, która to chciałaby ten tryb zaskarżyć, to może to uczynićgdyz może to być 
niezgodne z ustawą o planowaniu przestrzennym.  
 
Ta rozbieżność uwidoczniła,  że zarządzenie zastępcze nie jest tożsame z 
uchwaleniem zgodnie z przepisami, tak jak my powinniśmy to zrobić. Dlatego 
wniosek na komisji komunalnej był taki, żeby zapytać się o opinię radcy prawnego, 
by dał taką opinię, czy możemy wyodrębnić w swojej uchwale, to co  przyjęliśmy w 
2009 roku, do czego przeprowadziliśmy pełną procedurę związaną z uchwaleniem 
studium kierunków przestrzennych, bez zmian wprowadzonych przez wojewodę?. I 
tu jest ta wątpliwość. W którymś momencie ktoś powie, że zarządzenie zastępcze jak 
już mówi orzecznictwo nie jest tożsame z tą całą procedurą, którą przeprowadza 
Rada Gminy. Ktoś mógłby mieć do tego uwagi. To zarządzenie zostało wydane na 
potrzebę tych koncesji, o które wnioskowano.  
30 stycznia wpłynęło do urzędu miasta od Pana Wojewody zarządzenie zastępcze. 
Ja wystąpiłem do Burmistrza od razu tak by Rada Gminy miała 30 dni na to, by 
odwołać się zanim wejdzie  w życie i by zbadać zgodność sprawy. Trudno mi było się 
odnieść jako osobie, która nie jest ani architektem ani specjalistą z tej dziedziny 
urbanistyki. To jest dość specyficzny obszar. Poprosiłem urząd mający środki oraz 
ludzi i możliwości, aby odniósł się i żeby to przeanalizowano, czy nie ma potrzeby 
zaskarżenia tej decyzji wojewody?.  
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Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Radca Prawny opiniował uchwałę. Wszystko powiedział na ten temat co ma do 
uchwały. Może krótko wyjaśnię Radnym którzy nie byli na poprzedniej komisji. 2 lata 
temu w prawie geologicznym i górniczym został wprowadzony zapis. Niewątpliwie 
przez sejm ustawą pod presją przedsiębiorców, że wprowadza się złoża do studium, 
jeżeli złoże jest rozpoznane, co najmniej 2 lata wcześniej. Jeżeli w tym czasie Gminy 
nie podejmą zmiany studium wprowadzenia złoża na własny koszt, wojewoda 
podejmuję inicjatywę prawną i ma uprawnienia uwidocznienia tych złóż w studium 
bez przeprowadzenia procedury zmiany studium. Uwidocznienie w studium tych złóż, 
wywołuje takie skutki jak zmiana studium. Jest to bubel prawny na wysokim poziomie 
sejmowym i my teraz to konsumujemy. Ponieważ nasza Gmina nie podjęła działań w 
tym wyznaczonym terminie, wojewoda po długich dyskusjach dla trzech Gmin: 
Wojnicz, Borzęcin i Brzesko, podjął tą inicjatywę zarządzeń zastępczych. 
Zarządzenie zastępcze zostało wydane na początku tego roku i złoża zostały 
uwidocznione w studium. Skutkiem tego było otwarcie drogi przedsiębiorcom do 
uzyskania koncesji. Ta zmiana musiałaby być wpisana do tekstu i rysunku studium, 
co zostało wykonane. Kolejne zmiany w studium muszą chronologicznie pokazywać 
te zmiany. I teraz się pokaże kolejna zmiana i w tekście i w rysunku bo uchwaleniu 
przez Państwa decyzji i narastająco będą wprowadzone te zmiany.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
W komentarzach w których się doczytałem jest powiedziane, że ustawa o planowaniu 
przestrzennym jest przepisem szczególnym względem ustawy prawa geologicznego. 
Tam jest uwidocznione,  że się wprowadza zmianę do studium, a samo zarządzenie 
zastępcze nie zastępuje procedury uchwalenia lub przyjęcia uchwały studium. I na to 
chciałem zwrócić uwagę.    
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Przedmiotem naszej uchwały nie są złoża. Przedmiotem naszej uchwały jest ten 
korytarz drogowy. Na podstawie zarządzenia Wojewody w zasadzie znaczna część 
koncesji została wydana, będziemy w takiej sytuacji wobec tempa eksploatacji,  że 
zajdzie konieczność odwrotnej zmiany studium, czyli wyprowadzenia tych terenów i 
obszarów górniczych z granic Gminy. Ponieważ każde złoże, które jest 
koncesjonowane jest kopalnią na wierzchu. Jest terenem i obszarem górniczym 
blokującym inne przeznaczenie.  
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Zgadza się, że przedmiotem naszej uchwały jest faktycznie zmiana studium w tej 
części. Nie obejmuje złóż górniczych. Wprowadzamy też do tekstu studium. 
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Nie możemy tego przyjąć bez zmiany studium bo nie obejmuje zmiany procedury 
zmiany studium. A po za tym obowiązuje tekst i rysunek jednolity. W tekście muszą 
być uwidocznione zmiany oraz w rysunku. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Czyli te zarządzenia zastępcze są wprowadzone ustawowo do studium. Wojewoda 
miał takie prawo.   
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
My niepotrzebnie tą uchwałą się zajmujemy. Intencją Pana Przewodniczącego jest 
pokazaniem Radnym tego problemu. Zarządzenie zastępcze zostało wprowadzone 
bez dyskusji Radnych. Zostało przekazane Radzie i nie było procedury.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Ale jeżeli Rada podejmuje uchwałę i to zarządzenie zastępcze wchodzi w życie i jest 
częścią uchwały. Jak zarządzenie uchwały może wejść do uchwały lub do innego 
aktu prawnego którego twórcą nie jest wojewoda.  
 
Pan Bogdan Dobranowski: 
 
Po pierwsze ustawa jest sejmowa. Nie mamy na nią wpływu. Wojewoda na 
podstawie tej ustawy wydał zarządzenie tak jak mówi Pani Architekt bez konsultacji z 
nami. My też możemy powiedzieć, że nie było tego zarządzenia i wyrzucić to 
wszystko z naszych dokumentów. Ale to będzie udawania i nie będzie to zgodne z 
prawdą. Jest też, że ktoś w przyszłości uchyli decyzje Pana wojewody i mogą wyjść z 
tego tytułu problemy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Troszkę się upieram, ale jest to zarządzenie. Chodzi o formę wprowadzenia zmian 
do studium uwarunkowań przestrzennych. Komisja komunalna zawnioskowała  o 
opinię prawną. Prosiłbym, aby ta opinia była jasno i precyzyjnie przedstawiona. 
Później może ktoś powiedzieć, że nie pamięta lub że czegoś nie było. Był 
przegłosowany ten wniosek. Bardzo bym prosił, by przy tej okazji można by było 
podać przypis przywołujący, że studium uwarunkowań przestrzennych winno być 
uchwalone w tekście jednolitym. Bo gdyby tego nie było to mamy problem z głowy.  
 
 
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Trudno by było by urbanista, który otrzymał zlecenie z Gminy i jest uprawniony, który 
z tą zmianą studium walczy od 2009 roku by nie wiedział o tekście jednolitym, trudno 
żeby w trybie uzgodnień formy studium rysunkowej i graficznej nie zostało to 
zakwestionowane. Także w trybie uzgodnienia wojewody marszałka i tam jest 
zapisany ten tekst. Chce jeszcze wrócić do złóż. Prawo geologiczne jest tak 
skonstruowane właściwie odkąd obowiązuje, że z chwilą rozpoznania złoża teren jest 
już  przez to złoże blokowane. W tej chwili są zapisane uwidocznienia w studium, a w 
poprzedniej formie prawnej podstawą eksploatacji był plan miejscowy. Na wniosek 
licznej grupy eksploatatorów w kraju nie tylko w naszej gminie, zwolniono ten 
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obowiązek wydawania koncesji w oparciu o plan miejscowy pozostawiając jako 
podstawę wydawania koncesji zgodność lub brak sprzeczności ze studium. I stąd 
pojawił się kolejny pomysł żeby to zostało w trybie przyspieszonym pokazane i 
uwidocznione w studium.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Czy jest tam w zarządzeniu zastępczym podstawa prawna. Na powołanie się na 
prawo geologiczne.   
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Nie mam w tej chwili zarządzenia zastępczego przy sobie. Proszę mi wierzyć że tak 
jest. Jeżeli Państwo będziecie chcieli to wszystkie te dokumenty wydrukujemy i 
będzie to pokazane, że tak jest, że obowiązuje tekst i rysunek jednolity.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Zaproponował,  ponieważ mamy zaproszonych dyrektorów szkół i mamy temat o 
młodzieżowej radzie gminy ja bym prosił Panią Architekt i Pana Naczelnika, że na 
razie podziękujemy i prosimy o wskazanie nam tego przepisu o zmianie prawa 
geologicznego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:  
 
Decyzje przedstawić na piśmie i zasięgnąć opinii prawnej. 
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Jeśli są wątpliwości prawne z tą kwestią należy zaciągnąć opinii Radcy Prawnego 
aby nie powstały buble prawne.  
 
 
Ad.2 Spotkanie z Dyrektorami Szkół w sprawie wznowienia działalności 
Młodzieżową Rade Gminy. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Powitał Dyrektorów Szkół obecnych na posiedzeniu komisji. Wprowadził Dyrektorów 
w temat wznowienia działalności przez Młodzieżową Radę Gminy.  
Prace,  które były prowadzone przez tą Radę były dobre i efektywne. Zapytał o opinię 
Dyrektorów, a także poprosił o przedstawienie tego zagadnienia młodzieży. Temat 
ten wziął się z tego tytułu, iż większość Radnych jest za wznowieniem działalności 
przez Młodzieżową Radę Gminy. Ze szkół biorących udział w młodzieżowej radzie 
była oddelegowana osoba,  która opiekowała się tymi uczniami,  którzy zostali 
wybrani. Ostatnio Rada Miejska uchwaliła powstanie Rady Seniorów. Tutaj 
widzielibyśmy taką korelację, że poprzez Radę Seniorów i Radę Młodzieżową udało 
by się przez te dwa środowiska nawiązać pewną współpracę.  
 
Dyrektor: 



S t r o n a  | 8 

 

 
Należy uświadomić młodzieży czym jest ta Młodzieżowa Rada Gminy. Jak wygląda 
praca tej Rady. Młodzież nie pyta i nic bo nic o tej Radzie nie wie. Nie  należy dawać 
im do zrozumienia,  że wszystko mogą zdziałać będąc w tej radzie i że mają na coś 
duży wpływ. Początek był dobry zbiórki żywności i coś tego typu, a później to 
podupadło. 
 
Dyrektor Elżbieta  Wójciak: 
 
Młodzież gimnazjalna jest za młoda na taką działalność. Nieraz zmuszamy ich aby 
coś działali. Pomysł jest trochę bezsensu dla młodzieży gimnazjalnej. Jest w szkole 
wiele możliwości wykazania się na przestrzeni społecznej między innymi wolontariat, 
harcerstwo, PCK , jest samorząd uczniowski. Dzieci w gimnazjum są nastawione na 
to, że im coś się daje, a nie się od nich oczekuje. Dla młodzieży gimnazjalnej to jest 
nie trafiony pomysł co innego jeśli chodzi o młodzież licealną. Ewentualnie 3 klasa 
gimnazjum, która jest przyzwyczajona, wyedukowana może wchodzić w tą strukturę.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Samorząd Szkolny to też jakiś zalążek. Wiele zależy od młodzieży w tym temacie. 
Bez zachęty dla nich nic z tego pozytywnego nie wyjdzie. Wprowadzić to małymi 
kroczkami w funkcjonowanie. Bez inicjatywy ze strony młodzieży nic z tego nie 
będzie.  
 
Dyrektor Elżbieta Wójciak: 
 
Wybory do samorządu uczniowskiego są na tych samych zasadach jakie obowiązują 
w wyborach państwowych. Na tą chwilę dla tych dzieci to jest zabawa, wyjazdy, 
dyskoteka to jest coś co oni proponują w swoich programach wyborczych. Natomiast 
żeby coś od siebie dali to nie jest jeszcze ten wiek. Jest dużo możliwości do działania 
na terenie szkoły obecnie.  
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Młodzieżowa Rada ma bardziej mieć funkcję doradczą. Jest to bardziej forma 
wypowiedzi i opinii. Możemy wiele zyskać z tej współpracy. Nie chodzi o to żeby to 
była jakiś konkurencyjny twór, czy stowarzyszenie, ale ma być to forum wymiany 
poglądów. Przez 3 kadencje ta rada młodzieżowa funkcjonowała i nie było z tym 
problemów. Wydaje mi się że warto się pokusić o ponowną reaktywację.    
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Gdyby ta młodzieżowa rada gminy od samego początku nie zafunkcjonowała mimo 
wsparcia urzędu i szkół , gdyby to nie funkcjonowało przez prawie 3 kadencje i gdyby 
nie było widać tego zaangażowania młodzieży i w jakim sensie też tej radości, że coś 
się dzieje, to pewnie ten argument by został przyjęty. Rady te funkcjonują w innych 
gminach i powiatach i to się rozwija. Dziwnym trafem u nas to nie może teraz 
zafunkcjonować. Do Rady powinien zostać skierowany opiekun, który podejdzie do 
tego z pasją. Jeśli podejdzie się do tego po macoszemu, to nic z tego nie będzie. Tą 
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młodzieżą tak jak i wieloma rzeczami trzeba w pewnym sensie umieć „zarządzać” i 
organizować ich prace, ukierunkowywać i to jest klucz. Jeżeli tego nie będzie i 
zaangażowania ze strony szkoły oraz odpowiedniego opiekuna, to my możemy tu 
milion paragrafów i uchwał podejmować i nic z tego fizycznie nie będzie.  
Dla mnie rozwiązaniem tego problemu jest właściwe podejście szkoły i właściwy 
opiekun do tego tematu. Młodzież jeżeli będzie miała ciekawe pomysły to sobie da 
radę. Wszystko funkcjonuje tam gdzie jest odpowiedni nauczyciel z pasją. Jeśli 
prowadzą to pasjonaci to nawet uchwał nie potrzeba i to będzie funkcjonować. A jeśli 
nie będzie dobrego nauczyciela i wsparcia, to na siłę nic nie zrobimy. Wczoraj pan 
Burmistrz skierował, a dzisiaj będzie pewnie opiniowany projekt uchwały o projekcie 
obywatelskim. Mieszkańcy będą mieć wpływ na wydatki, na to co się będzie działo w 
sołectwach i na osiedlach. W konsultacjach będą mogli brać udział 15 latkowie. To 
już pokazuje, że ta młodzież wcale nie jest tylko na dyskotekę, czy na inne formy 
rozrywki. Zobaczmy, że nasze dzieci i młodzież lepiej to obsługują od nas rodziców 
komórki, smartphony, komputery. Nie można odmawiać młodzieży tego,  że ona 
sobie w tym nie da rady. Doświadczenie i życie pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Wiadome jest to, że nie wszyscy będą uczestniczyć z danej szkoły w tej działalności 
że to będzie po kilka osób,  które będzie prowadziło jakąś działalność na terenie 
szkoły i będzie może angażować innych uczniów, ale to też jest jakaś tam grupa 
osób, którzy będą pasjonatami oraz będą się tym interesować. Obecnie mamy też 
większe możliwości finansowe i więcej funduszy zewnętrznych. Kiedy my 
zaczynaliśmy tą działalność Polska jeszcze nie była w Unii, więc były zupełnie inne 
czasy. Jednak 10 lat to jest dosyć sporo i myślę, że ta młodzieżowa rada gminy może 
występować jako podmiot samorządowy o różnego rodzaju środki. To będzie forma 
uzupełnienia.  
 
Dyrektor  Elżbieta Wójciak: 
 
Albo wszystkie szkoły do tego się włącza, albo nic z tego nie wyjdzie. Wtedy kiedy 
pojawił się problem zostały tylko 2 szkoły.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk:  
 
Z dużym zainteresowaniem oglądam i śledzę relacje z tych wyborów, które odbywają 
się w gimnazjum nr 2. Na Facebooku oglądam  zdjęcia no i powiem, że to jest 
rewelacja. To jak sobie kampanię organizują, jak się przebierają, to można na 
facebooku zobaczyć i jest tam też opiekun samorządu szkolnego, który zamieszcza 
te zdjęcia. Siłą rzeczy interesuje mnie to, co się dzieje w gimnazjum i mi się to bardzo 
podoba. Współpraca musi być i dobrze by było, aby ta młodzież się uzupełniała, a po 
za tym ta młodzież która,  kończy gimnazjum w zdecydowanej większości idzie do 
tych szkół ponadgimnazjalnych dlatego ważna jest tutaj również współpraca z 
powiatem. Trzeba zachować ciągłość żeby to miało sens.  
 
Dyrektor Jerzy Soska: 
 
Chęci do podejmowania działań ze strony młodzieży ponadgimnazjalnej nie ma. Ale 
myślę,  że naszą rolą jest inspirowanie ich do działalności samorządowej i 
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przygotowania do pełnienia pewnych ról. Myślę,  że trzeba taką inicjatywę podjąć. W 
Zakliczynie ta rada funkcjonuje. Można pomyśleć też o zmianach w statucie, żeby 
szkoły gimnazjalne nie traciły swojego przedstawiciela. Z jednej strony kadencyjność 
i przywiązujemy się do jakiś osób wybranych, ale dobrze by było aby te jednostki 
miały swoich przedstawicieli. Bo w przeciwnym razie dana szkoła jest wykluczona z 
tej działalności. Nie jest to łatwo ale trzeba to zrobić. Ten rok szkolny jest rokiem 
współpracy w środowisku lokalnym lub mniej lokalnym. Myślę, że się do tego 
przychylimy wraz z nowymi wyborami do naszego samorządu szkolnego.  
 
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 : 
 
U nas w szkole był przedstawiony ten temat oraz przeprowadzona ankieta. 
W każdej klasie była przeprowadzana ankieta 1-2 klasach, nie było zainteresowania. 
Natomiast w 3 klasach jest mało zainteresowanych ale są. Młodzież nie wie co ma 
się spodziewać. Moim zdaniem brak jest zainteresowania szkół tą radą ponieważ 
każda szkoła prowadzi swoje działania i różne inicjatywy oraz koordynują działania 
wolontariatów wszelkiego rodzaju.  
 
Dyrektor Elżbieta Wójciak: 
 
W gimnazjach uczniowie z 3 klasy Gimnazjum są bardziej adekwatni.  
 
Pan Naczelnik  Józef Cierniak : 
 
Rada Funkcjonowała do czasu kiedy weto nie złożyły szkoły średnie. To trzeba 
powiedzieć w sposób jednoznaczny. W pewnym momencie dyrektorzy szkół średnich 
powiedzieli dość my sobie będziemy tworzyć coś swojego. Miało coś powstać na 
szczeblu powiatu, nie wiem czy powstało, odnośnie naszej młodzieżowej rady to 
została garstka osób. My to uzupełniliśmy naszymi uczniami z gimnazjum. Brak było 
w tych ludziach ikry i chęci do działania. W pewnym momencie to my na siłę ich 
ściągaliśmy żeby jakieś forum było. A to, że było nieprzyjemnie to już druga 
sprawa.(Przedstawił sytuacje jaka była w jednej ze szkół średnich.) jeśli to ma 
powstać to niech to powstanie o dużym zasięgu. Ma być jasna deklaracja szkół 
średnich. Nasze same 3 gimnazja nie udźwigną ciężaru ale,  czy będzie to miało 
sens funkcjonować tylko dla gimnazjów. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Należy potraktować to tak że, współpraca z młodzieżą to jest też doskonała promocja 
dla tych szkół. Nie można tego nie widzieć,  że młodzież gimnazjalna z Brzeska 
ucieka ponad w 20% do szkół ponad gimnazjalnych poza gminę. Szkoły ponad 
gimnazjalne w Bochni rozwijają się bardzo prężnie. Niestety tego faktu pomijać nie 
możemy. 
 
Dyrektor Szkoły Katolickiej: 
 
My jesteśmy małą szkołą i naszej młodzieży nie ma tak dużo. Nasza szkoła też 
działała w tej Radzie młodzieżowej i jeśli to się reaktywuje i będzie działało to 
będziemy też pracować.  
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Radny Krzysztof Stępak: 
Cieszy się z wypowiedzi Dyrektorów. Ostatnio był na zebraniu w sprawie wyborów do 
Rady Seniorów. Był oburzony wiedzą tych ludzi na temat Rady Seniorów. Co to jest 
za Rada i jak ma wyglądać praca. My się dziwimy, że młodzież nie wie, no nie będzie 
wiedzieć skoro nawet ludzie starsi twierdzą, że tworzymy jakiś nowy twór polityczny. 
Część później wychodzi ze spotkania i zostaje tylko 13 osób. Tu chodzi tylko o 
młodzież. Jeżeli młodzieży nie wyedukujemy w tym kierunku co to jest ta rada i jak to 
funkcjonuje i na czym to polega i co oni będą mogli, a czego nie to w tedy oni do tego 
nie przystąpią bo nie będą chcieli.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Trzeba przeprowadzić akcję promocyjną wznowienia działalności przez Młodzieżową 
Radę Gminy. Wiele spraw jest do rozwiązania w kwestii młodzieży. Ta rada byłaby 
jak znalazł do pokazania woli młodzieży w kontrowersyjnych tematach.  
 
Dyrektor Elżbieta Wójciak: 
 
Władza nie będzie liczyła się ze zdaniem młodzieży. Dowodem tego jest list 
protestacyjny w sprawie sklepików szkolnych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Pism w sprawie sklepików szkolnych poszło tysiące, natomiast jeśli okazałoby się, że 
byłby to głos całego środowiska, to nawet ciekawskie media by to podchwyciły. 
Młodzież chętnie by prasę zaprosiła i konfrontacja byłaby nie mniej ciekawa, a tak to 
samorządy się spotkają, obgadają temat i pójdzie nawet bardzo duża petycja i to 
gdzieś utknie w szufladzie ministerialnej.  
 
Dyrektor Jerzy Soska:  
 
Reasumując jeśli podejmiemy się działalności i reaktywujemy Radę to jest wiele 
tematów takich nawet dotyczących transportu lokalnego, dojazdów do szkół, rozwój 
sportu lokalnego. To Brzesko trochę śpi. Jak ja wróciłem po iluś tam latach jako 
uczeń tej szkoły to tak sobie pomyślałem, że wiele miejsc pamiętam takie jak zostały. 
Coś jest nie tak. Potrzeba dobrej współpracy. A myślę,  że paru liderów znajdziemy i 
taka współpraca się jakoś ułoży.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Poprosił o jakieś sugestie ze strony Dyrektorów Szkół. Jak według nich powinna 
wyglądać praca. Zaznaczył, że ta praca powinna być raczej doradcza i informacyjna.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Statut jest elastyczny. Młodzież wypracuje zmiany jakie będą potrzebować. Dalsze 
zmiany opóźni dalsza sprawa reaktywacji tej Rady. Podziękował wszystkim 
Dyrektorom za opinie.  
 
Radny Piotr Wyczesany:  
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Młodzież jest chętna jak widzi osoby, które pomogą im z własnej woli, a nie z 
przymusu. Potrzeba osoby kierującej lub opiekuna.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Chodzi tylko o to żeby młodzież traktować poważnie. Obecne nie traktuje się ich 
poważnie. A wręcz podkłada się im nogi. Potrzeba nieraz pomocy i dania im szansy.  
 
Radny Franciszek Brzyk 
 
To jest trudna sprawa. Występują różne nastawienia do tego pomysłu. Jeśli nie ma 
chęci do tego pomysłu i nawyki nie się nie zmienią to nie ma sensu. Jesteśmy 
zapraszani do szkół i widzimy co się w nich dzieje. Jeśli osoby starszą nie wiedzą co 
to jest Rada Seniorów , to nie wymagajmy od młodzieży, że będą wiedzieć o 
Młodzieżowej Radzie Gminy. Należy stworzyć im warunki do ich aktywności. Musimy 
ich mobilizować. Nie przedobrzajmy w stosunku do nich i nie róbmy wszystkiego za 
nich.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Potrzebni są liderzy aby ich kierować.  
 
Radny Krzysztof Stępak: 
 
Nie było entuzjazmu. Uczniowie muszą zrozumieć na co im potrzebna ta Rada 
Młodzieżowa.  
 
Radny Franciszek Brzyk 
 
Dyrektorzy są bombardowani różnymi działaniami. Tylko duże szkoły będą miały coś 
do powiedzenia.  
 
Radny Kazimierz Sproski: 
 
Ile damy środków do dysponowania tej Radzie młodzieżowej i co będą z tym robić.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Muszą się nauczyć jak wszystko funkcjonuje w kwestii administracyjnej.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Rada Młodzieżowa powinna być członem doradczym sołectw i osiedli. Mogą mieć 
wpływ na sprawy,  które ich dotyczą. Powinna wyjść informacja do młodzieży. A my 
stwórzmy im do tego warunki.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Chodzi głównie o działanie społeczne.  
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 Komisja Oświaty oraz Prawa wysłuchała opinii w przedmiocie wznowienia 
działalności przez Młodzieżową Rade Gminy, przedstawionych przez 
Dyrektorów gimnazjów oraz szkół średnich z terenów Gminy Brzesko.  
Głosowano jednogłośnie (Komisja Oświaty) 
Głosowano : jednogłośnie  (Komisja Prawa i Porządku.) 

 

 Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na najbliższą sesje 
Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany statusu młodzieżowej Rady 
Gminy Brzesko umożliwiającego reaktywacje działalności tej Rady i 
przeprowadzenia wyborów do końca listopada bieżącego roku.  

 
Głosowano jednogłośnie (Komisja Oświaty) 
Głosowano : 6-za , 1 przeciw. (Komisja Prawa i Porządku.) 

 
Ad.3 Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.   
 
W zastępstwie Dyrektora MOK Pan Jerzy Wyczesany: 
 
Zauważył, że Radni mieli informacje w materiałach. Prosi o pytania w tym temacie.  
 
Radny Krzysztof Stępak: 
 
Nigdzie nie ma podanych ilości osób korzystających ze świetlic.  
 
Pan Jerzy Wyczesany 
Trudno jest podać dokładną ilość osób korzystających. Trzeba by było prowadzić 
statystykę. Czasem jest bardzo dużo osób, a czasem bardzo mało.  
 
Radny Franciszek Brzyk 
 
Czy wpłynął wniosek do MOK dotyczący świetlicy w Okocimiu. 
 
Pan Jerzy Wyczesany 
Wspominała Pani Dyrektor MOK z tym, że jest otwarta na rozmowy, ale jeśli chodzi o 
Okocim to tutaj też Państwo mają w materiałach napisane, że w Okocimiu mamy w 
ramach świetlicy prowadzone zajęcia w szkole. Zajęcia artystyczne prowadzone 
przez artystę plastyka po akademii sztuk pięknych. Oraz Pani Frankowicz prowadzi w 
3 grupach zajęcia taneczne. Są to umowy na zlecenie za które MOK płaci. Wiem, że 
są jakieś rozmowy w sprawie świetlicy w Okocimiu.  
 
Radny Franciszek Brzyk 
 
Skierowaliśmy oficjalne pismo do Pana Burmistrza o zawarcie porozumienia, chcemy 
powrotu świetlicy. 
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Jako operator, czy przez MOK. 
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Radny Franciszek Brzyk 
 
Przez MOK. Chcemy udostępnić nowy wyremontowany lokal i by zaczęła 
funkcjonować świetlica. Udostępniamy bezpłatnie lokal oraz wyposażenie. Młodzież 
potrzebuje zajęć poza lekcyjnych.  
 
Radna Barbara Borowiecka: 
 
Czy jest zatrudniona osoba w świetlicy w miejscowości Wokowice.  
 
Pan Jerzy Wyczesany 
Nie jest zatrudniona osoba. Zajęcia były prowadzone w czasie ferii. Natomiast 
stanowisko Pani Dyrektor Cuber jest takie żeby w tej świetlicy zamiast połówki etatu 
tak jak jest w innych świetlicach na przykład były przez 3 dni przeprowadzone 
konkretne zajęcia,które będą przez nas opłacane. W poniedziałek są zajęcia 
taneczne, we środę zajęcia plastyczne, a na przykład w piątek z deku pazu. Tak jak 
w Sterkowcu takie zajęcia zostały przeprowadzone i też chcemy to zrobić w 
Wokowicach. Wszystko jest do ustalenia i dyskusji.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Ale to co Pan mówił odnośnie Wokowic odpowiadając na pytanie Pani Radnej 
dotyczących tych mniejszych skupisk mieszkańców jest bardzo zasadne, bo 
faktycznie te 3 dni już jest tam jakaś oferta. Jeżeli by się okazało, że tych dzieci jest 
więcej to można to inaczej wtedy potraktować. Uważam, że oferta 3 dni jest bardzo 
fajną propozycją.  
 
 
Pan Jerzy Wyczesany 
Druga sprawa jest taka, że te zajęcia są dla tych dzieciaków bezpłatne.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Zupełnie inaczej niż w przypadku innych takich przypadków gdzie są etaty. Ja akurat 
jestem zorientowany jeśli chodzi o świetlice w Jadownikach. W Jadownikach jest 
kilkadziesiąt dzieci tygodniowo. Są zajęcia, które są już cyklicznie organizowane. 
Cieszy mnie to, że te zajęcia są prowadzone nie tylko z dziećmi, ale też przychodzą 
osoby starsze zaangażowane. To też wpływa na prace dzieci, którą wykonują, działa 
też młodzieżowy zespół taneczny. Świetlica zatroszczyła się o to by wykorzystywać 
pomieszczenie, które było wcześniej przeznaczone na szatnię. Czynne jest to nawet 
do godziny 20-21. Trzeba wspierać osoby, które tam działają.  
 
Pan Jerzy Wyczesany 
Świetlice mają pewne tradycje społeczne. Te świetlice,  które mają swoją historię tak 
jak najbardziej Jadowniki i Poręba to też jeśli weźmiemy zespoły ludowe, nie tylko 
występują w naszym rejonie ale też wyjeżdżają nawet zagranicę. Myślę, że te 
świetlice integrują w dużej mierze może nie tak jak niegdyś bo czasy się zmieniają 
ale jednak ta młodzież mimo wszystko przy nawale nowych technik itd. dalej chce 
żyć w środowisku, a nie siedzieć przed monitorem komputera.  
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Radna Barbara Borowiecka: 
 
Nie wszystkie osiedla mają świetlice nad czym bardzo ubolewamy. Ja na przykład 
reprezentuję osiedle Kopaliny-Jagiełły.  
 
 
Pan Jerzy Wyczesany 
Nowo wybudowany Budynek MOK jest to połączenie biblioteki, ośrodka kultury i jest   
to jest właściwie rzut kamieniem z osiedla jednego i drugiego. Tutaj myślę,  że nie ma 
żadnego problemu jeśli dziecko by chciało rozwijać się by tam uczestniczyło w 
zajęciach bo takie zadanie pełni MOK.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
W środowiskach  wiejskich nie raz z taką zazdrością patrzymy na różnorodność zajęć 
które są prowadzone w Brzesku. Kilkakrotnie rozmawiałem z Panią Dyrektor na ten 
temat. Może  była by taka szansa i okazja, żeby w dużo mniejszej skali 
przeprowadzić zajęcia tego typu i wprowadzić je do świetlic. Nie mówię tu już też o 
zajęć w ramach bibliotek. Wiele rzeczy można rozwinąć poprzez przenoszenie tego 
do innych miejscowości. Była by też taka prośba,  że jeśli można by było z realizacją 
niektórych zadań, które już są wypełnione do końca i nie można przyjmować ludzi z 
zewnątrz spróbować na zasadzie próby, czy nie weszły by w życie w innych 
miejscowościach.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Alternatywną rzeczą dla świetlic osiedlowych jest RCKB. Natomiast wydaje mi się, że 
mimo wszystko gdyby ta świetlica była połączona z zarządem osiedla, to stanowiło 
by to alternatywę współtworzenia bez wykładania na to dodatkowych środków. Nie 
przypominam sobie żeby za ostatnie 15 lat czy 20 lat osiedle moje miało takie 
warunki jak w świetlicach wiejskich. To dodatkowe poszerzenie działalności 
aktywności mogłoby się odbywać nie tylko w jednym centrum dużym, ale również na 
tych osiedlach. Faktem jest to, że aby się spotkać, trzeba wykorzystać szkołę, a 
szkoła działa w oparciu o swoje przepisy. Osiedle słotwina będzie spotykało się w 
budynku RPWIKU. To nie tak miało być i trzeba wziąć to pod uwagę  mając na 
uwadze brak  świetlic osiedlowych. Jeżeli byśmy chcieli w ramach tych świetlic 
osiedlowych działać nawet korzystając z centrum bibliotecznego, to jesteśmy 
uzależnieni od czasu, od dostępności, od kalendarza, a wiemy, że ten obiekt jest 
zajęty po brzegi godzinowo i trudno jest z własnymi pomysłami wcisnąć się. W szkole 
też jest kłopot, bo też są godziny zajęć i są też zajęcia poza lekcyjne. Na pewno jest 
to jakiś brak i o tym trzeba mówić. Mnie takich świetlic osiedlowych na moim osiedlu 
bardzo brakuje.  
 
Radna Barbara Borowiecka: 
 
Popiera wypowiedź Pana Przewodniczącego. Tak jak wcześniej mówiła na osiedlu 
Kopaliny-Jagiełły też nam tego brakuje. I nawet jakbyśmy pomyśleli o tej 
młodzieżowej radzie, która może powstać, też mogłaby korzystać. Przypomniała, że 
Pani Maria Kądziołka z osiedla Ogrodowa - Kościuszki też wnioskuje o taką świetlicę 
bo były takie wnioski i jest takie zapotrzebowanie. Słotwina, Bucze, też  
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o to wnioskują. Taniec to piękna rzecz ale dziecko też potrzebuje takiego 
wspomagania w nauce.  
 
Radny Piotr Wyczesany: 
 
Bucze nigdy takiej świetlicy nie miało. Budynek, który był kiedyś własnością straży 
pożarnej został przejęty na podstawie dzierżawy przez urząd miasta zobaczymy jakie 
będą dalsze jego losy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
  
Czy tu chodzi o płatną czy nieodpłatną dzierżawę?.  
 
Radny Piotr Wyczesany: 
 
Nie wiem. Nie podpisywałem umowy.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Może warto zapytać, bo my inwestujemy w to środki. Było powiedziane, że miasto 
będzie inwestować w momencie kiedy przejmie ten budynek na własność. Jeżeli jest 
to dzierżawa, to coś jest nie tak, ponieważ powinna odpłatna.  

 
Radny Piotr Wyczesany: 
 
Z tego co ja wiem jest podpisana umowa dzierżawy  
W dyskusji na sesji była mowa o dzierżawie na okres 25 lat. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Nie byłem na ostatniej sesji, ale wcześniej była mowa o tym, że ten budynek zostanie 
oddany na własność i wtedy będziemy go remontować. 
 
Radny Piotr Wyczesany: 
 
Na pewno na własność nie został budynek przekazany. Z tego co się orientuje to 
była mowa o okresie 10 lat, natomiast wersja ostateczna to jest okres 25 lat. Ten 
budynek powstawał w latach 60-70.  
 
Radny Krzysztof Stępak: 
 
Jeżeli chodzi o świetlice osiedlowe jak zostałem przewodniczącym była świetlica w 
jednym pomieszczeniu. Mała świetlica, dzieci przychodziło 16-ście, tak na zmianę, 
część była na polu, część była w pomieszczeniu i tam odrabiali lekcje i się uczyli. 
Żeby poprawić te warunki lokalowe. Pan Bogdan pamięta, że walczyliśmy by jeszcze 
jedno pomieszczenie oddać pod tą świetlicę. Zrobiliśmy to i wyremontowaliśmy  
wszystko zostało przygotowane. Od tego momentu dzieci przestały chodzić. Na 
każdym zebraniu było mówione by rodzice dzieci przyprowadzali. Było powiedziane 
że jak tylko dzieci będą chętne na przykład naukę gry na gitarze lub kurs tańca to my 
to zorganizujemy.  
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Radny Franciszek Brzyk: 
 
Ja zauważyłem pewną rzecz iż to co my dajemy za darmo to dzieci jadą do MOK-u 
na takie same zajęcia i tam korzystają i rodzice płaca za to.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
W poprzednich kadencjach była dyskusja , że zawsze starano się o to by pozyskać 
środki na modernizację tego budynku. Warunkiem pozyskania  środków było 
przekazanie tego obiektu na własność Gminie. Była deklaracja,  że ten budynek 
zostanie przekazany. Jeżeli zostanie przekazany to my będziemy inwestować środki 
w ten obiekt i na ostatniej sesji zostały zaplanowano środki na wymianę okien. Tutaj 
padła informacja zamiast przejęcia tego budynku jest już podpisana lub będzie 
podpisana mowa dzierżawy na 25 lat. Pytanie jest takie jaki jest status?. Czy to jest 
rzeczywiście umowa dzierżawy na 25 lat i ile płacimy za tą dzierżawę i dlaczego nie 
jest to przejęte na własność tak jak robiliśmy ze wszystkimi innymi obiektami?. Jeżeli 
mamy tam przekazać duże środki to musimy to przekazać Gminie na własność, bo 
dzierżawa wiążę się z tym że trzeba zapłacić za ta dzierżawę.  
 
Naczelnik Józef Makuch: 
 
Właścicielem gruntu oraz budynku jest OSP Bucze. Ta działka nie była w pełni 
uregulowana, bo jedna z działek była działką prywatną. W memencie kiedy mieli 
realizować tą inwestycję  pomogliśmy jako urząd miejski wyprostować tą sytuację. 
Oni jako właściciele wystąpili o umowę użyczenia na 25-30 lat i ta umowa daje 
możliwość inwestowania gminie Brzesko w ten budynek.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Ja uważam, że gmina pomimo podpisania tej umowy, powinna wystąpić o 
przekazanie tego budynku, jeżeli rzeczywiście mamy tam włożyć te pieniądze. Bo na 
tym się nie skończy. Bo to nie jest kwestia 30 tysięcy, bo uważam że to jest pewien 
rodzaj niegospodarności.  
 
Naczelnik Józef Makuch: 
 
To jest wola właściciela my nie możemy nikogo zmusić.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
To będzie 30 tysięcy później 50, a jeszcze później kolejne środki. My chcemy cały 
ten budynek wyremontować. Mam wniosek, by burmistrz wystąpił o zmianę tej 
umowy na przekazanie tego budynku w formie darowizny. Z czystym sumieniem 
można podnosić rękę za tym żeby nie inwestować w ten budynek bo nie jest naszą 
własnością. To jest podmiot prywatny.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
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Tam mają środki przekazywane z ochrony przeciwpożarowej. Natomiast tu mówimy 
o dofinansowaniu nieruchomości.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Ja mam wniosek i przy okazji wyszło to w temacie świetlic, aby zmienić formę 
własności budynku przed wydatkowaniem środków, aby zmienić formę przekazania .  
 
Naczelnik Józef Makuch: 
 
Straż wie, że jeżeli gmina przejęła majątek to wtedy mamy korzyści. Ustalając 
zarządcę my ograniczamy prawa strażakom.  
 
 Sekretarz Stanisław Sułek: 
 
Przejęcie tego na własność powoduje, że my to musimy utrzymywać. Natomiast to 
jest powszechna sytuacja w całej Polsce i podobnie się dzieje w szkołach. Chodzi 
tylko o sytuacje, w których gmina remontuje budynek i oddaje na własność 
stowarzyszeniom lub innemu podmiotowi.  
 
Naczelnik Józef Makuch: 
 
Ja wystąpię o opinie prawną aby rozwiać wszystkie wątpliwości.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Komisja wnioskuje do Burmistrza o przeprowadzenie konsultacji, negocjacji w celu 
doprowadzenia do podpisania umowy przekazującej własność tego budynku wraz z 
działką na rzecz gminy, celem umożliwienia prowadzenia remontów i rozwijania tego 
budynku oraz doprowadzenia do użyteczności na rzecz tejże społeczności, ale już 
jako własność gminy.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz poddał pod głosowanie 
wniosek : 
 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie i doprowadzenia do 
przekazania budynku remizy OSP w Buczu wraz z działką na rzecz gminy 
brzesko, przed wydatkowaniem środków na remont.  
 
Głosowanie :Komisja Oświaty: 3 za , 3 wstrzymujące. 
Głosowanie :Komisja Prawa i Porządku: 4 za, 3 wstrzymujące. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz przedstawił pod głosowanie 
kolejny wniosek: 
 
Komisja pozytywnie ocenia działalność świetlic funkcjonujących w strukturach MOK 
w Brzesku. Po informacji przekazanej w imieniu Dyrektora MOK.  
 
Głosowanie Komisja Oświaty: Jednogłośnie.  
Głosowanie Komisja Prawa i Porządku: Jednogłośnie.  



S t r o n a  | 19 

 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Przedstawił do zaopiniowania  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o zmianie 
statusu MOK w Brzesku. Chodzi o dopisanie do statusu w paragrafie 11 punktu 16 w 
brzmieniu „pozyskiwanie udostępnianie i gromadzenie ludności w ramach utworzenia 
stałej ekspozycji muzealnej”.  
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały jw. 
Głosowanie Komisja Oświaty: Jednogłośnie.  
Głosowanie Komisja Prawa i Porządku: Jednogłośnie.  
 
Radny Jarosław Sorys:  
 
Zapytał czy jest już  miejsce na muzeum w Brzesku jakiś plan działania, projekt 
budżetu , czy ktoś nad tym już pracuje.  
 
Pan Jerzy Wyczesany: 
 
Pracujemy nad tym, jeśli chodzi o lokal to są już przymierzone pomieszczenia. Lokal 
który był początkowo  brany pod uwagę po bibliotece nie nadawał się do pełnienia tej 
funkcji. 
Pan Wyczesany opisał jak to wygląda od strony praktycznej, jaki jest układ pokoi 
względem siebie. 
W ramach tej inicjatywy angażowane byłoby nie całe piętro tylko 5 pomieszczeń. 
Najpierw planujemy szeroką akcję pozyskiwania eksponatów. Druga sprawa to są 
obiekty archeologiczne które są umieszczone w muzeum w Tarnowie. W tym miejscu 
Pan Wyczesany opowiedział komisji  co by się znajdowało w tym muzeum co dotyczy 
Miasta Brzeska. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Krzysztof Bogusz: 
 
A co z miejscem na magazynowanie zbiorów do tego obiektu muzealnego.  
 
Pan Jerzy Wyczesany: 
 
Na razie mamy 5 pomieszczeń. Wszystko zależy od tego jak się to wszystko 
rozwinie. Myślę, że za jakiś czas gdy wszystko się będzie rozwijało to trzeba będzie 
zająć kolejne pomieszczenia.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Czy macie jakiś harmonogram działań w tym zakresie.  
 
Pan Jerzy Wyczesany: 
 
Mamy koncepcję wykonania tego przedsięwzięcia. W tym momencie mają być 
prowadzone prace malarskie oraz elektryczne. Największy problem jest z podłogą, 
są tam parkiety które ja chcę uratować. Zobaczymy jak to wszystko finansowo 
będzie. To musi być na szeroką skalę przeprowadzona akcja. Najbardziej pożądane 
są eksponaty związane z miastem oraz ludzie którzy byli z nim związani np. 
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browarnictwo oraz rodzina Goetzów. Wiadomo, że bez nich nasze miasto nie byłoby 
wogóle znane oraz pradzieje miasta. Tutaj rola państwa żeby ludzi z tym tematem 
zaznajomić.  
 
Radny Jarosław Sorys 
 
Ja mam pytanie czy Izba Regionalna w Jadownikach zostanie w tym ujęta, czy też 
nie.  
 
Pan Jerzy Wyczesany: 
 
Trudno mi na tą chwilę powiedzieć jaką koncepcje się przyjmie. Wiem tylko tyle, że 
było to tak planowane, że z chwilą kiedy zacznie funkcjonować muzeum filia w 
Jadownikach była by jego filią.  
 
Radny Jarosław Sorys:  
 
To miała być filia bo to chodziło o jakieś rozliczenia , opłaty za energie oraz za 
media. Pan przewodniczący mówił o wykopaliskach być może o takich rzeczach i do 
tego chciałem wrócić. Są pewne programy w którym można uczestniczyć. 
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Ministerstwo Kultury ma program rozwoju muzealnictwa teraz będzie startował 
program oraz do końca listopada będzie prowadzony nabór.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Może wystarczyłoby powołać tylko muzeum żeby móc się o coś starać, chociażby od 
strony formalnej, żeby była możliwość aplikowania. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Względy finansowe decydują, że chcemy by to było w strukturach MOK, a nie jako 
jedna jednostka. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Ta zmiana pozwoli nam to zrobić, tzn. aplikować o środki.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Ale to musiała by być jednostka budżetowo oddzielna.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Tak, a tutaj można przeznaczyć środki i własnymi silami to tworzyć.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
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Pytanie jeszcze do Pana Dyrektora MOK o te pomieszczenia pod wystawę, a potem 
do celu magazynowego.  
 
Pan Jerzy Wyczesany: 
 
Myślę, że z chwilą z którą to będzie się rozwijać to trzeba będzie myśleć o kolejnych 
pomieszczeniach. Nie ma takiego obiektu który byłby od razu adekwatny w 100%.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Takim miejscem mogła być stara biblioteka. 
 
Pan Jerzy Wyczesany: 
 
W tej chwili funkcjonuje tam Stowarzyszenie Sokół, więc góra dawnej biblioteki jest 
całkowicie zajęta, a dół jest bardzo mały.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Podziękował Panu Jerzemu Wyczesanemu za wyjaśnienie wszystkich kwestii oraz 
pytań jak również za wyjaśnienie  kwestii muzeum, które będzie powstawać.  
 
Wnioski komisji: 
 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie informacji 
dotyczących możliwości przeprowadzenia wykopalisk na terenach 
planowanego suchego zbiornika w miejscowości Okocim.  

 
Głosowanie Komisja Prawa i Porządku: Jednogłośnie.  
Głosowanie Komisja Oświaty: 5-za , 1 wstrzymujący.  
 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie wniosku do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 do 30 
listopada bieżącego roku. wniosku w sprawie wyposażenia pomieszczeń 
muzeum.  

 
Głosowanie Komisja Prawa i Porządku: Jednogłośnie. 
Głosowanie Komisja Oświaty: Jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do składu komisji 
weryfikacyjnej do spraw opiniowania wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza 
Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na 
terenie gminy Brzesko. Taka komisja funkcjonuje już od kilku lat. Powołana jest na 
podstawie uchwały z 2008 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów 
Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów. W skład komisji która składa się zgodnie z uchwałą z 7 osób, oraz 4 
radnych wybranych przez radę miejską. Te 4 osoby muszą być wybrane zgodnie z 
uchwałą na sesji rady miejskiej i tu wybory odbywają się raz na całą kadencję. W tej 
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chwili skończyła się kadencja tej komisji i zachodzi konieczność wybrania do składu 
komisji nowych osób. Przewodniczący komisji zaproponował do komisji  
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Ojczyka, swoją osobę jako, że 
jestem przewodniczącym komisji oświaty oraz Radnych Jarosława Sorysa i Pana 
Kazimierza Sproskiego jako członków komisji oświaty chyba, że są jakieś inne 
kandydatury to proszę o zgłaszanie. Nie widzę. Czy Panowie wyrażają zgodę na 
kandydowanie do tej komisji weryfikacyjnej - tak.  
 
Wniosek komisji: Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
wyboru radnych do składu komisji weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków o 
przyznanie stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko i proponuje Radzie 
Miejskiej  do składu komisji Radnych Krzysztofa Ojczyka, Bogusława Babicza , 
Jarosława Sorysa i Kazimierza Sproskiego.  
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący  
Głosowanie Komisja Oświaty: 6-za , 1 wstrzymujący.  
 
Ad 4. Analiza Sprawozdania Budżetu.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Brzesko za I półrocze 2015 
r. – według załącznika.  
 
Pytania członków komisji dotyczyły: 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Zapytała, dlaczego jest tak małe wykonanie dochodów majątkowych. 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Plan dochodów ze sprzedaży jest założony w wysokości ponad 7 mln. W lipcu udało 
się sprzedać działkę przy ulicy Solskiego i wpłynęła dość duża kwota do budżetu. 
Przy tej pozycji będzie trzeba zrobić korektę. Kosztem zmniejszenia wydatków będą 
realizowane zadania  jeżeli będą dochody ze sprzedaży. W modernizacji dróg dostały 
dołożone środki. Korekta będzie dokonana  w najbliższym czasie w miesiącu 
październiku. Jest bardzo dobra realizacja dochodów bieżących.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Padają informacje że , Browar ma tak gigantyczną sprzedaż, czy  pokazują 
dodatkowy plan wydatków?.   
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Browar tez miał duży wpływ. Wiemy, że Can-Pack i Pol-Pack mają tam siedzibę w 
Krakowie. Browar tez zaskoczył dużą wpłatą. Gdyby nie te dochody, które są byłby 
problem.  
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Radny Jarosław Sorys: 
 
Poprosił o powtórzenie przez Panią Skarbnik jeszcze raz tej kwestii.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Dochody mamy wykonane w prawie 54% a wydatki w 48%, a wyniku tego jest 
nadwyżka w budżecie. Perspektywa na półrocze jest dobra.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Co Panią niepokoi.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Cały czas mówię, że te wydatki bieżące są, ale niepokoi sprzedaż majątku. 
Uchwalając budżet już sygnalizowaliśmy, że jest to plan założony  taki wysoki aby 
móc spełnić wskaźniki indywidualne. Nie udało się wszystkiego sprzedać i trzeba 
będzie ten budżet korygować.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Czy przełożenie tego długu wystarczy. 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
  
Jeżeli nie będziemy ograniczać wydatków bieżących będziemy mieć zawsze 
problem. Ja konstruując budżet po obcięciach zawsze mam problem z domknięciem 
się bieżących dochodów. Ja nie mam na tyle bieżących dochodów aby zabezpieczyć 
wypłatę jednorazowego dodatku dla oświaty i  dlatego do tego dopłacamy. Bo przy 
konstruowaniu budżetu ja nie mam na tyle dochodów bieżących. Zawsze będziemy 
mieć problem z nowymi inwestycjami. Przy dawnych wskaźnikach nie było tego 
problemu, ale przy indywidualnym kiedy jest on uzależniony od poziomu dochodu 
przede wszystkim majątkowym i bieżącym. Te wydatki bieżące muszą być 
kontrolowane.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Te wolne środki przeznaczyliśmy na spłatę długu, czy tak ? 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Różnie rozdysponowano, głównie poszły na modernizację dróg. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Zrobiliśmy z tego taką poczekalnię. Jeżeli ściągniemy te środki to zostanie nam coś 
do dopłaty. 
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Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
Nie , wydatki na oświatę są wydatkami bieżącymi. Czyli my musimy mieć pokrycie 
albo w dochodach bieżących albo w zmniejszeniu wydatków bieżących. Nie da się 
tego pokrywać z wydatków majątkowych. Kiedyś można było, ale teraz przepisy się 
zmieniły. W tej chwili możemy się zadłużać albo na spłatę długu albo na wydatki 
majątkowe.  
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Jak chcemy te środki zrekompensować ?. 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Większość środków mamy już w budżecie. W propozycjach jutro na komisji 
finansowej będę przedstawiać projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale 
budżetowej. Zwiększamy te tak zwane City. Większość środków mamy już 
zabezpieczonych.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa,  że z Cit-ów wpłyną te udziały, a firmy na 
koniec roku znowu przeszacują swój dochód, pokażą na przykład większe wydatki i 
będzie zwrot nadpłaconego podatku, czy nam taka sytuacja nie grozi ?.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Nie. W takich kwotach nie. To są zwroty bardzo niewielkie raz był tylko większy zwrot 
na poziomie 100 tyś.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Była raz sytuacja zwrotu na poziomie 1mln, ale to było bardzo dawno temu.  
Zwroty się zdarzają, ale myślę, że nie takie duże kwoty. 2 lata temu też była duża 
wpłata.  
 
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Zapytał, ten deficyt majątkowy nie sprzedaje się tak dobrze i będzie dużo większy i z 
czego będzie on finansowany. Wystarczy nam tych oszczędności o których nam Pani 
mówiła po przesunięciu środków z dróg.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Ja już mówiłam w tej chwili my nie korzystamy z kredytu rachunków bieżących. Czyli 
też są płacone faktury za inwestycje i są na bieżąco płacone. Środki na oświatę są 
przekazywane w takiej wysokości jak potrzeba. Nie ograniczamy żadnych wydatków 
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wszystko jest prowadzone zgodnie z planem. Dochodów które mamy aktualnie 
wystarcza na nasze wydatki, na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe. To, że nie 
mamy tych dochodów nie wpływa na naszą płynność finansową.  
 
Radny Jarosław Sorys: 
 
Ale będziemy wtedy starać się zmniejszać wydatki majątkowe.  
 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Te środki są do uzyskania. Wykup nieruchomości, jeżeli nie będziemy mieć decyzji 
ze starostwa wówczas tam też środki są do ściągnięcia. Ponieważ jest 
zabezpieczenie na te odszkodowania. Z obsługi długu też coś uda nam się 
pozyskać. Są też takie inwestycje jak na przykład budowa boisk sportowych i one też 
są zabezpieczone.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Każdą rezerwę celową można zmienić jej przeznaczenie po uzyskaniu pozytywnej 
opinii komisji finansowej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Ale jak tą rezerwę rozliczyć w rocznym sprawozdaniu?. Jest plan nie wykorzystany. 
Środki zostaną fizycznie w budżecie i przejdą na następny rok?. 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Nie przechodzą. Bo rezerwa to jest jakiś procent budżetu który musi być 
zabezpieczony.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Prosta rzecz, jeżeli jest rezerwa ogólna, która jest w gestii Burmistrza, to Burmistrz 
uruchomiając jakiekolwiek zadanie bierze środki, czyli on fizycznie ma te środki na 
koncie i wydaje na różne zadania. Te środki są , gdyby ich nie było, to i tak się musi z 
tych środków jakoś rozliczyć. To on potem przepisze je na inne działania i są 
zwrócone później albo w jakimś sensie zostaną jako nadwyżka. 
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Generalnie w budżecie nie ma tak, że się gromadzi środki na jakieś cele. Jest jeden 
rachunek z dochodów i co roku liczy się przy uchwalaniu budżetu, że ona ma 
stanowić 0.5% wydatków pomniejszone o wydatki na inwestycje. To musi być 
zaplanowane w budżecie i ta kwota planowana cały czas musi być. Kończy się rok 
uchwala się nowy budżet i ustala się nową rezerwę ponieważ inna będzie rezerwa bo 
będzie inna wysokość wydatków. Tu jest indywidualna sprawa na każdy rok 
budżetowy. Są pewne środki,  które muszą być ulokowane na koncie. Fizycznie na 
koncie środki się nie gromadzi.  
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Radny Krzysztof Stępak: 
 
Dlaczego jest taka rozbieżność. Skąd się to bierze.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Nie planowany był jednorazowy wydatek był dodany w budżecie. Pewną część 
środków ściągnęliśmy z placówek oświatowych po zmniejszeniu subwencji, bo 
subwencję dostaliśmy na ilość dzieci w danym okresie czasu.  
 
Radny Franciszek Brzyk: 
 
Tutaj jak Pani Skarbnik mówiła, jeżeli powstaje placówka oświatowa  bo ktoś złożył 
wniosek i zarejestrował placówkę to my nie dostajemy środków na tą placówkę bo 
fizycznie nie ma jeszcze żadnych dzieci. Natomiast Gmina i tak na te ośrodki musi 
wyłożyć pieniądze.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Pani Skarbnik,  a jeśli chodzi o utworzenie oddziału integracyjnego w przedszkolu 
numer 10, tak by utworzyć tam oddział i pozyskać środki,  żeby nie płacić innym 
podmiotom?. Kwoty są ogromne, my już to przeliczaliśmy. Czy zostało to zrobione, 
bo to jest jeden ze sposobów zatrzymania pieniędzy w budżecie?.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
W tym roku pojawiają się środki unijne i będzie można pozyskać dodatkowe środki 
na tą konkretną sprawę.  
 
Radny Franciszek Brzyk: 
 
Powinno to być dostosowane do roku szkolnego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Rozmawialiśmy o tym w ubiegłym roku przy budżecie. To jest bardzo ważna pozycja. 
Szuka się oszczędności, ale coś było zaniedbane. Było powiedziane, że będą niskie 
koszty i lokalowo jesteśmy przygotowani, była tylko kwestia wykonania.  
Mnie trochę irytuje fakt, że jeżeli są przeszkody obiektywne i nie da się tego zrobić, to 
ktoś to powinien powiedzieć. Straciliśmy przez coś takiego 2 lata.  
 
Radny Franciszek Brzyk: 
 
Wszystkie zmiany organizacyjne muszą być dopasowane do kalendarza szkolnego. 
Bo nie da się inaczej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
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Gdybyśmy to mówili w lipcu lub w sierpniu to bym nie zabierał głosu. Na samym 
początku zwracałem na to uwagę.  
 
Opinia komisji: Komisje pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowały  sprawozdanie z 
wykonania  Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2015 r. 
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Mamy tutaj projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami gminy brzesko budżetu gminy na rok 2016. Co może powiedzieć Pani 
Skarbnik o tej uchwale.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Bogusława Babicza omówiła i przedstawiła 
projekt uchwały i zasady oraz tryb konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu 
obywatelskiego na rok 2016.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Tu chodzi tylko o danie szansy mieszkańcom na to żeby powiedzieli co im jest tak 
naprawdę potrzebne.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Chcemy najpierw zobaczyć jak to będzie funkcjonowało.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały jest tam  kilka wątpliwych rzeczy.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Założenie jest takie, że mamy do rozdysponowania 300 tysięcy, na jedno zadanie nie 
możemy przeznaczyć więcej niż 50 tysięcy. Założenie jest też takie, że nie więcej niż 
50 tysięcy dla jednej miejscowości bądź w osiedlu czy w sołectwie. Chcemy wyczuć 
nastawienie mieszkańców. Jeżeli będą pojawiać się kwoty większe od 50 tysięcy to 
na przyszły rok można zaplanować większe koszty na daną miejscowość lub 
sołectwo czy osiedle. Chodzi o to jak to tego podejdzie społeczeństwo.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Z kim była konsultowana ta uchwała na etapie tworzenia? 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Ze Stowarzyszeniem Miast w Internecie, które nam pomaga w tworzeniu programu. 
Oni posiadają już doświadczenie ze Starego Sącza. Tutaj chcemy by oni to przez 1 
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rok  obsługiwali. Jeżeli będziemy potrafili się tym sami obsłużyć to będziemy już 
posiadać pod sobą całą platformę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
Zapytał ile to będzie  kosztować.  
 
(Dyskusja na temat kosztów przeprowadzenia ankiety/głosowania za pośrednictwem 
strony internetowej oraz prowadzenia platformy internetowej.) 
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Kilka spraw chciałem poruszyć, nie ma tam głosowania do urny. Chciałbym złożyć 
taką poprawkę, że połowa środków winna być zabezpieczona na wieś, a połowa na 
miasto bo  jest tyle samo, a nawet więcej mieszkańców. Żeby nie było tak,  że miasto 
wszystkie środki pozyska, a pozostali nic.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Jeżeli chodzi o podział miasto wieś. Też to rozważaliśmy i tutaj nie będzie 
decydowało kto gdzie mieszka tylko jaki będzie projekt i jak zrobiony. Chcemy 
pokazać mieszkańcom możliwość działania globalnego.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Projekty oświatowe i kulturalne zostały wycofane. To jest dobra rzecz bo w Tarnowie 
do budżet szkolny się z tego zrobił. Natomiast lubię patrzeć po innych projektach , 
żeby wprowadzało się takie zabezpieczenia żeby się nie skończyło tak ze jedna 
miejscowość nie weźmie wszystkich środków. Nie ma w sensie ze miasto jest w 
stanie zdominować wszystkie projekty.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Gdybyśmy to dzielili na miejscowości, czy na osiedla to tak naprawdę by się okazało 
że każdy ma dostęp  do 20-30 tysięcy i wtedy nie ma sensu na to globalne 
głosowanie. My tutaj się opieramy na tym co się działo w Starym Sączu, o tyle jest 
ciekawe bo w pierwszym roku mieli tam 50% frekwencji. Ma się to na tym opierać,że 
obywatele decydują.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Zapytał o ochronę przeciwko działaniu oszustów.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Przedstawił jak wygląda procedura głosowania internetowego. Wyjaśnił co będzie 
brane pod uwagę podczas głosowania oraz jakie dane będą wymagane od 
mieszkańca w celu ochrony przeciw nieprawidłowemu głosowaniu. Przy każdym 
projekcie będzie forum czyli będzie można każdy projekt komentować i oceniać. 
Chcemy by to działało online, ale wiadomo że istnieje możliwość jakiś błędów 
wpisywanych, ale jest potem natychmiastowa możliwość blokowania tego forum. 
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Chcemy żeby to było w czasie rzeczywistym. Jeżeli jest forum pod konkretnym 
projektem do dyskusja skupia się tylko na tym konkretnym temacie.  
 
Radny Krzysztof Stępak: 
 
Dlaczego na przykład 10 osób ma popierać dany wniosek. 
 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
To jest po prostu tak przyjęte. Czy to będzie 5 czy 15 osób to nie ma znaczenia, 
chodzi tylko o to żeby te kilka osób z danej gminy to popierało.  
 
Radny Krzysztof Stępak: 
 
Myślę że to za mało. Prosty przykład stoi 10 bloków, każdy blok wymyśli swój projekt 
i będzie rywalizacja pomiędzy osiedlami czy blokami. Zapewne złożą około 20 
wniosków.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
To będzie nawet lepiej, że będzie więcej wniosków bo będzie więcej możliwości 
wyboru dla mieszkańców.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Jest obawa, że nagle mniejsze gminy lub osiedla zostaną wyparte. Nieprawda 
mniejsze się mogą podzielić środkami i wyprzeć większe miasto na przykład.  
 
Radny Franciszek Brzyk: 
 
Dajmy na razie szanse niech to pierwszy raz pójdzie i wtedy zobaczymy.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Chodzi też o to, że jeżeli ktoś w danej miejscowości zgłosi wniosek, który na przykład 
będzie ciekawy dla osoby z sąsiedniej miejscowości lub sołectwa to też może 
głosować na ten wniosek.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Jak z projektami inwestycyjnymi typu chodnik. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Projekty inwestycyjne jeżeli  są do zrealizowania w ciągu jednego roku to tak 
natomiast jeżeli wymagają zrobienia projektu lub pozwolenia na budowę to jednak w 
większości one nie będą brane pod uwagę. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Regulamin milczy na ten temat, mówi się, że tylko oświatowe nie wchodzą w to. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Ale mówi też to, że projekty muszą być realizowane w ciągu jednego roku.  
 
 
Każdy projekt, który komisja uzna, że nie może być z jakiegoś powodu zrealizowany 
on będzie umieszczony dalej na stronie i obok będzie napisane z jakiego powodu 
został ten wniosek odrzucony.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Jeżeli oba projekty będą wymagały zgłoszenia, to my też będziemy od strony 
formalnej postępować tak, żeby w razie czego ten rezerwowy projekt mógł się 
załapać.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Jeżeli będzie duże ryzyko, że nie będzie zrealizowany w ciągu roku to on będzie 
odrzucony z tej przyczyny, że koniec wykonania tej inwestycji będzie trwał dłużej niż 
rok. Jest tam tryb odwoławczy jesteśmy w stanie przewidzieć ile samo wydanie 
pozwolenia będzie trwało, ,/ 
 a potem trzeba będzie to zrealizować.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Jeżeli będzie przyjęty ten wniosek to dalej powinien przejść w tryb wieloletni jeżeli 
tego wymaga. To będzie uczciwe bo ludzie się nastawią głosują i będą się cieszyć, a 
za parę chwil powie im się, że tego się nie da zrobić, bo się o tydzień przedłuży okres 
realizacji. Wydaje mi się, że to powinno wejść w tryb wieloletni.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Jeżeli będzie takich głosów więcej i nie wykluczone, że to przejdzie w tryb wieloletni. 
Zawsze będzie ograniczenie na jeden projekt bo za pieniądze przeznaczone na 
jeden projekt nie zrobimy nie wiadomo ile.  
 
Radna Barbara Borowiecka: 
 
A jak projekty są przygotowane to można by było z tego zrealizować ?, jak już są 
projekty żeby nie czekać.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Myślę że tak, tylko tak naprawdę większość takich rzeczy na które mamy już gotowe 
projekty to zostaną one wykonane z poprzednich środków budżetowych.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Co do tego nie ma się pewności. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Już powołana komisja będzie weryfikować koszty . Jeżeli komisja uzna, że projekt 
przekracza dopuszczalną kwotę to wtedy wystąpi do wnioskodawcy o zmianę 
zakresu tego zadania albo umieści na stronie informację,  że odrzucono ze względu 
na przekroczenie kosztów.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
W tej komisji powinien być czynnik społeczny. Nawet jeżeli się nie będą znali, ale 
urzędnicy mają też swoją rutynę i przez swój pryzmat zupełnie inaczej będą to 
oceniać. Tam powinien być czynnik społeczny co najmniej w 50% w składzie. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
Komisja ma być po to żeby sprawdzić wniosek pod względem formalnym i 
merytorycznym. A jeżeli będzie czynnik społeczny , to zawsze będą za tym żeby 
dany projekt wykonać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Idea jest taka że coś damy radę zrobić.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek; 
 
To minimum ma ocenić, czy ten wniosek się nadaje.  
 
Radny Franciszek Brzyk: 
 
Duża jest rola nas wszystkich żeby na tych spotkaniach dobrze wytłumaczyć jakiego 
typu projekty można zgłaszać i żeby ten projekt był dobrze wykonany, bo mieszkańcy 
nie zdają sobie sprawy z procedury jaka jest teraz przyjęta. Rozmawialiśmy dzisiaj z 
Panią Architekt  i uzyskaliśmy informacje jakie  zmieniły się przepisy przy zgłoszeniu i 
jakie pojawiły się nowości w przepisach. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Dlatego ma to ocenić ta komisja weryfikacyjna. Zakwalifikują się te projekty,które 
spełniają wymagania i potem następuje głosowanie. Jeżeli zostaną jakieś środki po 
ukończeniu inwestycji to projekty z listy rezerwowej będą brane pod uwagę.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Chodzi jeszcze mi tylko o kampanię informacyjną. Żeby się do niej przyłożyć.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
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Nie będzie tutaj czegoś takiego, że projekty będą przypisane do kogoś konkretnego. 
Złożyć będzie mógł każdy natomiast po to jest te 10 podpisów mieszkańców gminy 
żeby pokazać iż jest to potrzebne.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Czy w gminach w których te budżety obywatelskie są przyjmowane, to wiedzieli ile 
trzeba na to środków wyłożyć?. 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Niekoniecznie, ale frekwencje mieli rzędu kilkunastu procent. Platforma wszędzie 
jakaś jest, raz tańsza raz droższa. Samo głosowanie  generuje duży koszt.   
 
Radny Jarosław Sorys:  
 
Rozważanie, czy mówimy o mieście Krakowie, czy o gminie Brzesko, nie do końca 
ma uzasadnienie oraz,  czy te osiedla są milionowe czy kilku tysięczne. 
Sprawiedliwość jest jedna. Nie my wyznaczyliśmy daną ilość środków. Mówimy o 
małych środkach więc coś zawsze będzie do zrobienia. Nie wierzę, że z danego 
osiedla będą głosować nie na swój wniosek tylko np.na projekt Wokowic.  
 
Radny Krzysztof Stępak: 
 
Dajemy im coś do ręki, a potem mówimy, że to nie jest tak jak myśleliście.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
To jest trochę droga próba. Może to coś inaczej przetestujmy. Zobaczymy jak to 
będzie wyglądać?.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
To że zgłoszenie projektów jest drogą internetową i tak głosowanie jak i weryfikacja 
odbywa się elektronicznie, sprawia też to czego się pan przewodniczący obawia, że 
ten czynnik społeczny przy weryfikacji nie jest potrzebny, bo w większości będzie 
nam to robiło automatycznie. Jedynie do sprawdzenia pozostaje, czy to jest teren 
gminy oraz czy środki są odpowiednie.  
 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Mamy tu też inne kryteria. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Inni to robili przez dłuższy okres czasu, a my chcemy to zrobić w ciągu jednego 
posiedzenia.  
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Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Dlatego uczymy się na błędach innych.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
To jest dosyć poważna uchwała. Moim zdaniem jest dosyć za szybko robiona.Wiele 
uchwał prostszych dyskutuje się parę miesięcy.  
 
(Dyskusja na temat podzielenia środków lub zmobilizowania społeczeństwa w tym 
danym temacie.) 
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Im wcześniej przeprowadzimy procedury głosowania tym później urząd ma czas na 
wykonanie inwestycji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Najrozsądniejszym wyjściem będzie to żeby przygotować wszystko na przyszły 
budżet. Coś przyjmiemy i potem tego nie odwrócimy i to uruchomi całą procedurę. 
Jak to się będzie miało do tego gdy weźmie ktoś projekt na daną część ze środkami 
unijnymi i to też trzeba wziąć pod uwagę.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Często pada na zebraniach osiedlowych i wiejskich od mieszkańców argument, że to 
oni by chcieli o czymś decydować co zostanie wykonane. I to jest to otwarcie. Fajnie 
by było,  aby dany teren miał jak największą kwotę. Jest ryzyko bo to jest coś 
nowego i pierwszy raz to robimy.  
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Jestem pod wrażeniem, że w ogóle będziemy mieć ten budżet obywatelski, a nie 
skończy się jak z budżetem sołeckim. Cieszę się, że da się to  zrealizować.  
 
Pani Skarbnik Celina Łanocha: 
 
Głównym wydatkiem jest platforma do prowadzenia i program, który później mamy 
na czas nieokreślony bez żadnych opłat. Chodzi o to żeby to było przejrzyste jasne i 
czytelne.  
(Dyskusja na temat ewentualnych kart do głosowania na dany projekt i jakie dane 
będą wymagane przy tej czynności.) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Wnioskuje o obniżenie wieku który upoważnia do głosowania na projekt w budżecie 
obywatelskim do 13 roku życia.  
Za wnioskiem głosowano: 
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Głosowano Komisja Oświaty: 3-za , 3 przeciw.  
Głosowano Komisja Prawa i Porządku: 2-za, 2 wstrzymujące.  
 
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek: 
 
Odnośnie właśnie tego wieku, to jest też efekt błędów czy też wskazówek, które 
padły w Starym Sączu i właśnie według ankiety przeprowadzonej w tym budżecie 
obywatelskim został zmieniony wiek. Czy to będzie czy 15 czy 12 lat to jest kwestia 
uzgodnienia.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Poddaje pod głosowanie cały projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych.  

1. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Brzesko na temat budżetu gminy na 2016 rok. Głosowano jednogłośnie  

 
2. Komisja Spraw Obywatelskich zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w 

sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Gminy Brzesko na temat budżetu gminy na 2016 rok. z 
poprawkami w paragrafie 2 pkt.4 oraz paragrafie 15 ust.1. dot. określenia 
wieku 13 lat. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący  

 
 
Pani Architekt Małgorzata Bugajska-Pala: 
 
Przypomniała wniosek poprzedniej komisji w temacie dot. projektu uchwały jw. 
Komisja wnioskuje o zwrócenie się do Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego o 
wyjaśnienie związku z uchwaleniem zmiany studium, muszą zostać uwidocznione 
zarządzenia zastępcze wojewody.  
 
Zasięgnęłam informacje i wszystkie złoża uwidocznione w studium uzyskały koncesje 
i są eksploatowane. Zjazd z autostrady oraz rondo jest budowane z pozyskiwanego 
materiału z Bucza.  
(Pani Architekt  udostępniła komisji wszystkie dokumenty i akty prawne dotyczące 
tematu.) 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Odczytał artykuł i paragraf dotyczący sprawy złóż z prawa geologicznego i 
górniczego. 
Czyli z tego co ja rozumiem my nie mamy na to wpływu i z automatu wchodzi to do 
studium. Nie mamy możliwości nie wprowadzenia tego do studium. Zostało to 
wprowadzone do studium przez Wojewodę wobec tego, że my tego nie 
zaskarżyliśmy.  
 
Po dyskusji Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 
studium i kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie. 
 
Głosowanie: 5-za, 1 wstrzymujący – Komisja Oświaty   
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Głosowanie: jednogłośnie – Komisja Spraw Obywatelskich 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk: 
 
Ja mam jeszcze jedną prośbę. Ma być przygotowana również uchwała do 
przystąpienia do planu. To nie wymaga specjalnych konsultacji, żeby również w 
kontekście tego studium przystąpić do planu. Chodzi o to aby uruchomić już 
wymagane procedury.  
 
Ad.4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji . 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 19.08.2015.  
 
Głosowanie Komisja Oświaty: jednogłośnie.  
 
Ad.5 Sprawy bieżące i wolne wnioski: 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz: 
 
Odczytał pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Brzesko do Pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Ojczyka. 
 
(odbyła się dyskusja na temat wskaźnika do budżetu w sprawie pisma ZNP oddział 
Brzesko.) 
Wniosek komisji: 
 
Komisja Oświaty związku z pismem ZNP oddział Brzesko wnioskuje do Pana 
Burmistrza o przedstawienie informacje na temat planowanego wynagrodzenia 
dla pracowników administracji obsługi w placówkach oświatowych w roku 
2016. 
 
Głosowanie Komisja Oświaty: Jednogłośnie.  
 
W tym momencie przewodniczący Komisji Oświaty Bogusław Babicz zakończył 
posiedzenie Komisji . 
 
 
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa  Porządku Publicznego i 
Promocji Krzysztof Bogusz poprowadził dalej posiedzenie komisji: 
 
 
Odczytał projekt uchwały przejęcia na własność pojazdu przez Gminę Brzesko.  
 
Opinia komisji: 
Komisja Prawa I Porządku pozytywnie wnioskuje uchwałę w sprawie przejęcia 
na własność pojazdu przez Gminę Brzesko. 
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Głosowanie: Jednogłośnie. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej Brzesko w sprawie 
przejęcia od GDDKiA zadania publicznego zarządzania nad drogą krajową nr 94.  
 
(Dyskusja na temat przejęcia tego kawałka drogi. Gdzie to się dokładnie znajduje i 
jak to wygląda w sprawie ewentualnej budowy chodnika.) 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia od 
GDDKiA zadania publicznego zarządzania nad drogą krajową nr 94.  
Głosowanie: jednogłośnie. 
 
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Związku z informacją Radnego Piotra Wyczesanego w sprawie  dot. budynku dawnej 
biblioteki iż budynek nie będzie wykorzystywany pod kątem muzeum, dlatego tez 
komisja wnioskuje by  pozostałe lokale komisja zostały przekazane na potrzeby 
związku strzeleckiego strzelec.  
 
Głosowanie jednogłośnie.  
 
Pan Henryk Piela: 
 
Według tego co się dowiedziałem koszt nie powinien przekraczać 80 tyś. Za tą kwotę 
coś innego się nie zrobi. To są nie ceny liczone kosztorysowo tylko przez 
wykonawcę. To jest duży obszar i nie tanie rzeczy.  
 
Radny Bogusław Babicz: 
 
Jest to bardzo ruchliwa droga i ulica i chodnik jest tam bardzo potrzebny.   
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Zapytała, jeżeli chodzi o przestrzenie zielone,  czy nie można zlecać BZK częstszego 
wykaszania gruntów. Chodzi o tereny zaniedbane jak  na przykład w Wokowicach.  
 
Pan Henryk Piela: 
 
Wszystko się wiąże z odpowiednimi środkami.  
 
Następnie Pan Kierownik odniósł się do ochrony środowiska gdzie na wniosek 
Radnych została zamontowana mobilna stacja kontroli jakości powietrza. Jeżeli  
chodzi o tylko poziom zanieczyszczenia powietrza mieścimy się dużo poniżej normy. 
Przekroczenia są rzadko i mamy czyste środowisko. Tworzymy teraz program 
gospodarki niskoemisyjnej jednak mało spływa nam rozdanych ankiet. Bardzo dużo 
ankiet rozdano ale wróciło bardzo niewiele. W zależności ile będzie chętnych gmina 
może wnioskować o to by sobie mieszkańcy wymieniali kotły na bardziej ekologiczne. 
W tym momencie zostaje kwestia do wyboru dla mieszkańców. Ocena wody jest 
wystarczająca. Jest do zrobienia dużo z wodą ale w jaki sposób to kanalizacja.   
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Radny Bogusław Babicz: 
 
Ponowił  prośbę o ulicę Czarnowiejską jeśli chodzi o przycięcie drzew.  
 
Pan Henryk Piela: 
 
Odpowiedział, ze wniosek radnego został już  przekazany do realizacji.  
 
 
Przewodniczący Komisji Prawa I Porządku Krzysztof Bogusz: 
 
Po wyczerpaniu porządku obrad podziękował wszystkim za obecność i zamknął 
posiedzenie komisji .  

 

 

  Przewodniczący Komisji   
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