
Rada Miejska w Brzesku 

 

Protokół nr VI/2019 

VI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku,  

która odbyła się dnia 27 marca 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 o godz. 13:30, a zakończono o godz. 

21:35 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków. 

Obecni: 

1. Barbara Borowiecka 

2. Ewa Chmielarz-Żwawa 

3. Rafał Cichoński 

4.  Marcin Ciurej 

5. Jadwiga Dadej 

6. Piotr Duda 

7. Barbara Górczewska 

8. Marek Górski 

9.  Maria Kądziołka 

10. Leszek Klimek 

11. Maria Kucia 

12. Adam Kwaśniak 

13. Anna Lubowiecka 

14. Zbigniew Łanocha 

15. Karol Mróz 

16. Bogusław Sambor 

17. Jarosław Sorys 

18. Kamil Trąba 

19. Bartłomiej Turlej 

20. Adrian Zaleśny 

Nieobecny – usprawiedliwiony - Radny Franciszek Brzyk 

Listy obecności Stanowią załączniki do protokołu druk nr 2 i 3. 

 



 

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła obrady VI sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 - 2023 zwołaną na dzień  27 marca  2019 r.  

i stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne, gdyż zgodnie z listą obecności - na ogólną 

liczbę 21 radnych, w sesji uczestniczy 20 radnych. 

Serdecznie powitała Radnych, Pana Burmistrza Tomasza Latochę, wice-Burmistrza 

Pana Grzegorza Bracha, Skarbnik Panią Celinę Łanocha, Sekretarza Gminy Pana 

Stanisława Sułka, przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Brzesko  

w osobach Pań i Panów Sołtysów oraz Pań i Panów Przewodniczących Zarządów Osiedli 

wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko, pracowników 

Urzędu Miejskiego, mieszkańców. Szczególnie ciepło przywitała mieszkańców, którzy 

są z nami dzięki transmisji sesji.  

Przewodnicząca poinformowała, że obrady Sesji Rady Miejskie w Brzesku są 

transmitowane i nagrywana. Wydano stosowne instrukcje – klauzule informacyjne, 

które są umieszczone:  

• w Biuletynie Informacji Publicznej, 

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku; 

• na drzwiach wejściowych na Salę Obrad;  

• na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  przedstawiła projekt porządku 

obrad VI sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 27 marca 2019 r. 

Zgłosiła wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad sesji w pkc.14. tj. 

wprowadzenie w pkc. 14. ppkt. 6. projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części           

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych. W dniu 

19 marca br. Klub Radnych PIS złożył projekt uchwały jw. W tym samym dniu 

przekazała do radców prawnych UM o wyrażenie opinii prawnej. Zgodnie z ustawą 

projekt ten wpłynął na 7 dni przed datą sesji, więc obowiązkiem jest wprowadzenie 

przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad sesji. 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha – zaproponował, aby powyższy projekt uchwały został 

ujęty w pkc.7. pkt.14 uzasadnił swój wniosek. Uważa się za słuszne by najpierw przyjąć 



projekty uchwał w sprawie wysokości stawek i wzoru deklaracji, a dopiero po tych 

dwóch uchwałach  procedować projekt uchwały zgłoszony przez Klub Radnych PIS. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  zarządziła sprawdzenie 

quorum -  które następnie przeprowadzono. 

Radny Jarosław Sorys nawiązał do wniosku Burmistrza zapytał, czy przyjmując wzór 

tych deklaracji  propozycja tej  uchwały nie stanie się bezzasadna, w związku z tym iż 

ten wzór deklaracji będzie inny, bo nie będzie zakładał tych ewentualnych ulg o których 

mówi projekt uchwały.   

Burmistrz Tomasz Latocha wyraził zgodę by projekt uchwały został zaplanowany 

w pkc.14 ppkt.6. tak jak zaproponowała  Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej.  

 

Następnie Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiana w porządku obrad sesji wprowadzenie w pkc. 14. ppkt.6. projektu uchwały  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

rodzin wielodzietnych.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

Wyniki imienne: 

ZA (20): Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, 

Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 

Zaleśny; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk. 

Burmistrz Tomasz Latocha zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad w pkc.14 

ppkt.13 projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji zadania 

pn. ”partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: 

Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 

Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.”. W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w tej 

sprawie gdzie ustalono, że  w wyniku proponowanych zmian w ustawie ten temat uda 

nam się załatwić poprzez aneks do umowy. Ponadto Burmistrz zawnioskował  

o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych  

w art.42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych 



w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. 

Pytań radnych brak. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wycofanie z porządku obrad w pkc.14 ppkt.13 projektu uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Nowy Targ realizacji zadania pn. ”partnerski projekt montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, 

Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

Wyniki imienne: 

ZA (20): Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, 

Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 

Zaleśny; 

NIEOBECNI (1) Franciszek Brzyk; 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiana w porządku obrad sesji - wprowadzenie w pkc.14 ppkt. 13 projektu uchwały  

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli wymienionych w art.42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Brzesko. 

 Wyniki głosowania: 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

Wyniki imienne: 

ZA (20) Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, 

Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 

Zaleśny. 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk. 



Głosowano wniosek w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad po zmianach. 

 Wyniki głosowania: 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, 

Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 

Zaleśny. 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk. 

Porządek obrad po wprowadzonych do niego zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 

30 stycznia i 6 lutego 2019 r. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Zapytania radnych. 

6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie. 

7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych 

8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym. 

9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od dnia 

30 stycznia 2019 r. 

10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania. 

11. Informacja na temat planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2019 roku 

w Gminie Brzesko. 



12. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019 wraz  

z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym 

przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej – 

stan realizacji i przygotowań 

13. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie 

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 

2) zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 

2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

3) zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za 

inkaso; 

4) zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na 

budowę chodników; 

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; 

6) zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy 

Brzesko; 

8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 

9) zmiany uchwały nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia  

21 marca 1990 r; 

10) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.; 

11) zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 

2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy 

Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych 

strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu 

pobierania tych opłat; 

12) wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za 

osiągnięte wyniki sportowe; 

13) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

wymienionych w art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Brzesko. 

14) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki. 



15. Wolne wnioski i zapytania. 

16. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Ad.3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji 

odbytej w dniu 30 stycznia i 6 lutego 2019 r. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka poinformowała, że do protokołów z sesji 

odbytych w dniach 30 stycznia i 6 lutego 2019 roku nie wniesiono żadnych uwag  

w związku z powyższym protokoły zostały przyjęte. 

Pytań radnych brak. 

Ad. 4. Interpelacje radnych. 

Radny Zbigniew Łanocha - zgłosił 2 Interpelacje: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581917,interpelacja-radnego-zbigniewa-

lanochy-z-dnia-27032019-r.html 

1) Dot.  zamontowania koszy na śmieci przy przystankach autobusowo- busowych; 

2) Zamontowania dodatkowych tablic ogłoszeniowych w Sołectwie. 

Radna Barbra Górczewska - Interpelacja dot. utworzenia nowej lub wydłużenia 

dotychczasowej linii autobusowej MPK na odcinku łączącym ul. Wiejską  i ul. Leśną ze 

szpitalem oraz centrum miasta: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581901,interpelacje-radnej-barbary-

gorczewskiej-z-dnia-27032019-r.html 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa - złożyła 3 interpelacje: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581908,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-

zwawa-z-dnia-27032019-r.html 

1) w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na ul. Wielgoszówka w Mokrzyskach; 

2) w sprawie wykonania sieci oświetleniowej na ul. Stolarskiej w Mokrzyskach;   

3) w sprawie dokończenia chodnika przy ul. Wiślanej w Mokrzyskach. 

Radny Adam Kwaśniak 5 interpelacji w sprawach: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581882,interpelacja-radnego-adama-

kwasniaka-z-dnia-27032019-r.html 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581917,interpelacja-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581917,interpelacja-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581901,interpelacje-radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581901,interpelacje-radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581908,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawa-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581908,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawa-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581882,interpelacja-radnego-adama-kwasniaka-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581882,interpelacja-radnego-adama-kwasniaka-z-dnia-27032019-r.html


1) w sprawie umieszczenia tabliczki z napisem zakaz spożywania alkoholu na 

Rynku; 

2) w sprawie usunięcia dzikiego wysypiska śmieci nad Uszwicą; 

3) w sprawie Ogrodu Jordanowskiego; 

4) w sprawie umieszczenia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju; 

5) w sprawie ul. Nowej. 

Radny Jarosław Sorys 5 Interpelacji - 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581921,interpelacja-radnego-jaroslawa-

sorysa-z-dnia-27032019-r.html 

1) dotyczy  zamontowania dwóch progów zwalniających na ul. Bocznej  

w Jadownikach; 

2) dotyczy dołożenia jednego kursu autobusu MPK w godzinach południowych  

w Jadownikach linii nr 10 przez ul. Środkową, 

3) dotyczy zniszczeń wyrządzanych przez bobry w Jadownikach; 

4) dot. budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części wsi Jadowniki; 

5) dotyczy  powrotu do zasad przydziału środków finansowych dla jednostek 

pomocniczych na dotychczasowych zasadach.  

W ślad za interpelacja nr 5 radny Jarosław Sorys złożył formalny wniosek  

o pozostawienie podziału środków finansowych dla jednostek pomocniczych 

gminy na dotychczasowych zasadach. 

Dyskusja:  

Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do tematu przydziału środków na działalność 

Sołectw w Gminie Brzesko. Sołtysi będą składać swoje wnioski, a my będziemy je na 

bieżąco analizować i przychylać się do nich lub też nie. To mieszkańcy będą decydować 

jak ten fundusz ma zostać podzielony i na co środki zostaną przeznaczone. Burmistrz 

zapytał ile mniej w tym układzie Sołectwo otrzymało środków.  

Radny Jarosław Sorys advocen -  stwierdził,  że fundusz sołecki to są całkiem inne 

środki niż te na cele statutowe sołectwa. Środki na cele statutowe sołectwa są zapisane 

w budżecie gminy w kwocie 86 tysięcy złotych w rezerwie i tak były zapisywane 

zawsze. Fundusz sołecki są to całkiem inne pieniądze i o przeznaczeniu tych środków 

mieszkańcy decydowali na zebraniach tak samo jak decydowali również o podziale 

środków na cele statutowe sołectw. Decydując się na fundusz sołecki nikt nam nie 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581921,interpelacja-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-27032019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1581921,interpelacja-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-27032019-r.html


powiedział, że pieniądze na cele statutowe sołectwa zostaną nam odebrane. Jeżeli na 

jesieni ub. roku mielibyśmy informacje, że tych środków nie będzie, to pieniądze  

z funduszu sołeckiego podzielibyśmy w inny sposób – przedstawił przykłady.  W tej 

chwili z kwoty 7700 jaka przypadała na Jadowniki Pan Burmistrz zaoferował nam 600 

złotych. Pewne zadania od lat są realizowane i w obecnej chwili nie będą z braku 

środków, będziemy wnioskować do Burmistrza o ich realizację, może to i na jedno 

wyjdzie, ale z samorządnością niewiele to ma wspólnego.  

Burmistrz Tomasz  Latocha advocen – środki  do dyspozycji sołectw  są w rezerwie 

i będą wykorzystywana na realizacje zadań, które są w sołectwach. Sołtysi będą 

składać swoje wnioski, a my będziemy je na bieżąco analizować i przychylać się do 

nich lub też nie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – przypomniała, że 

uczestniczyła w spotkaniu, które zwołał Burmistrz  i z informacji jakie zostały nam 

przekazane wynikało, że te środki pozostają tylko będzie inny sposób ich 

wykorzystania. Środki będą  na te same zadania jakie były do tej pory realizowane, 

wystarczy tylko złożyć wnioski do Burmistrza, Burmistrz je rozpatruje i w ramach tych 

środków jakie są zabezpieczone w budżecie  jednostki pomocnicze te środki otrzymują. 

Wiele zapytań było związanych np. z koszeniem trenów gminnych, sprzątaniem ich, 

tak jak Burmistrz powiedział i wyraźnie zaznaczył, że te środki są i będą do dyspozycji  

jednostek pomocniczych. Wniosek radnego zostanie poddany pod głosowanie tylko -  

jak można głosować  nad przywróceniem środków które są w budżecie i będą do 

dyspozycji sołectwa.  Tak było powiedziane na zebraniu przez Burmistrza  tylko będzie 

inny sposób wydatkowania ich. 

Radny Jarosław Sorys advocen - podział środków dla Osiedli  został już dokonany 

na podstawie ilości mieszkańców w danych  Osiedlu i Osiedla otrzymały odpowiednie 

kwoty,  Sołectwa tych środków nie otrzymały, mamy tylko po 600 złotych. Radny 

przedstawił jakie remonty zostały dokonywane z tych środków na sołectwach. Do 

środków jakie otrzymywały sołectwa Sołtysi dokładali z własnych środków drugie tyle 

i Sołtysi którzy pracują widzą, że to tak wygląda i takie jest jego zdanie na ten temat. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – wyjaśniła, że  podzieliła się 

swoimi spostrzeżeniami ze spotkania i przypomniała deklaracje  Burmistrza. 

Burmistrz Tomasz  Latocha advocen - Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli 

byli obecni na spotkaniu. Mieli możliwość rozmowy i dyskusji, taka dyskusja się 

odbywała, wnioski i komentarze do wniosków również padały. Ustalono również, że  

z tych właśnie środków mają być zakupione tablice na Sołectwa. Tablice na Osiedlach 

i Sołectwach będą jednakowe - i to jest dokładnie to o co pytał radny Zbigniew Łanocha 

w swojej interpelacji.  



Radny Jarosław Sorys advocen - nie wydaje mu się byśmy coś ustalali, żaden Sołtys 

nie poparł takiego rozwiązania, to w ogóle mija się z celem. Jadąc na sesję zauważył,  

że na ul. Sportowej i Witosa są poniszczone znaki drogowe, złoży w tej sprawie wniosek 

do Burmistrza, ale gdyby takie środki posiadał to  na drugi dzień szkoda byłaby 

naprawiona. Poprosił o przegłosowanie złożonego wniosku. 

Głos zabrała Skarbnik Celina Łanocha – która odniosła się do tematu  podziału 

środków finansowych dla Sołectw. Przypomniała, że wszystkie faktury za wykonane 

prace na sołectwach są płacone przez Gminę Brzesko. Przedstawiła zasady przydziału 

środków dla sołectw i osiedli, wielkości rezerwy celowej na wydatki dla jednostek 

pomocniczych gminy.  Gminy nie stać na wszystko, został utworzony fundusz sołecki  

i Zebranie Wiejskie może zdecydować o podziale tej kwoty, która jest dużo wyższa  niż 

środki sołeckie dotychczasowe, na każde zdania własne, które ma służyć społeczności 

lokalnej. Środki są zaplanowane w rezerwie i nic nie szkodzi by wróciły na sołectwa 

zgodnie z wnioskami i potrzebami jakie zostaną złożone przez sołectwa na realizacje 

najpilniejszych zadań.  

Radny Leszek Klimek – trudno jest się przyznać do błędu, ale tak było. Głosowaliśmy 

za funduszem sołeckim i Pani Skarbnik wytłumaczyłam nam, że nie będzie podziału 

środków na Sołectwa. Radny odniósł się do tematu zakupów dokonywanych przez 

Sołtysów ze środków sołeckich, a tym samym Sołtysi  promowali się za cudze 

pieniądze, a nie za swoje. Wszystkie środki jakie otrzymywał na Sołectwo były  

wykorzystywane na Sołectwie w postaci remontów dróg, nakładek asfaltowych, 

kwiatów nie kupował. Na paliwo do kosiarek paliwo środki zostają. 

Radna Anna Lubowiecka – wierzy w to, że jeśli padły takie deklaracje na spotkaniu 

z Sołtysami i Przewodniczącymi ZO oraz w dniu dzisiejszym na sesji, jeśli coś się 

niespodziewanie wydarzy, zajdzie potrzeba  np. naprawy jakiegoś sprzętu, to po 

napisaniu odpowiedniego wniosku takie pieniądze otrzymamy. Liczy na to, że to słowo 

zostanie dotrzymane. 

Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi Skarbnik Gminy dot. 

zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na działalność Sołectw oraz  

fundusz sołecki. Gdyby w miesiącu wrześniu, kiedy dokonywaliśmy podziału tych 

środków zostało nam powiedziane, że tych środków nie będzie to może inaczej 

wyglądałoby głosowanie nad projektem budżetu. Radny nawiązał do wypowiedzi 

radnego Klimka w sprawie odpowiedniego wydatkowania środków sołeckich, zakupu 

kwiatów itp. Skoro mówi się, że te środki są w budżecie na rezerwie zapytał, czy dzisiaj 

może otrzymać gwarancję, że każde Osiedle czy Sołectwo otrzyma w ciągu roku te 

środki, które im się należą? 

Skarbnik Celina Łanocha wyjaśniła, że w miesiącu wrześniu, kiedy środki  były 

dzielone na fundusz sołecki nie  mieliśmy jeszcze wiedzy na temat  wysokości tych 



środków.   Podział środków zawsze należał do Burmistrza, bo podział rezerwy jest  

w wyłącznej właściwości Burmistrza. Można zmienić przeznaczenie rezerwy celowej 

jeśli komisja finansowa wyrazi pozytywną opinię.  Pani Skarbnik przybliżyła jakie 

jeszcze środki są przeznaczane na Sołectwa na wykonywanie pilnych prac bieżących. 

Burmistrz Tomasz Latocha – odniósł się do wypowiedzi radnego Sorysa dot. min. 

reglamentowania zakupu kwiatów i innych wydatków sołeckich. 

Radny Jarosław Sorys advocen – odpowiedział, że w swojej wypowiedzi odnosił 

się do słów radnego Klimka, a nie do ich podziału ponieważ wiedział, iż z tych środków 

można takich zakupów dokonywać. Skoro taka uwaga była radnego Leszka Klimka, to 

jego  obowiązkiem było  wyjaśnienie. 

Radny Jarosław Sorys w ślad za złożoną interpelacją złożył formalny wniosek 

pozostawienia podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Sołectw na 

dotychczasowych zasadach określonych jakie obowiązywały w latach ubiegłych. 

Głosowano wniosek w sprawie: 

pozostawienia podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Sołectw na 

dotychczasowych zasadach określonych w Statucie. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

 

Wyniki imienne: 

ZA  (8): Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, 

Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys; 

PRZECIW (11): Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria 

Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej 

Turlej, Adrian Zaleśny: 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Barbara Borowiecka; 

NIEOBECNI (1): Franciszek Brzyk. 

 

Ad.5. Zapytania radnych.    Brak zapytań radnych. 

Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy                     

i odpowiedzi na nie. 



W tym momencie nastąpiło podziękowania dla sołtysów za ich długoletnią pracę. 

Podziękowania Sołtysom złożyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  

i Burmistrz Tomasz Latocha. 

Gratulacje otrzymali: Zofia Słonina, Dorota Zydroń, Leszek Klimek, Stanisław Milewski, 

Marian Czarnik. Również Sołtysi podziękowali za dotychczasową współpracę. 

Ad.7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych; 

1) Radna Anna Lubowiecka Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

złożyła sprawozdanie z dwóch ostatnich posiedzeń komisji. 

2)  Radna Maria Kucia Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej  

i Rodziny złożyła sprawozdanie z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.  

3) Radny Rafał Cichoński Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich  

i Porządku Publicznego złożył sprawozdanie z dwóch ostatnich posiedzeń 

Komisji.  

4) Radny Bogusław Sambor Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej 

złożył sprawozdanie z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.  

Zapytania: Radny Jarosław Sorys zadał pytanie dotyczące dzisiejszych zmian  

w budżecie i WPF. Zapytał dlaczego te projekty uchwał nie były omawiane 

zmiany na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej.  

 

Skarbnik Celina Łanocha udzieliła odpowiedzi i wyjaśniła, że projekt uchwały 

w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany WPF  oraz udzielenia wsparcia 

powiatowi brzeskiemu były opiniowane na Komisji w miesiącu lutym.  

 

Radny Bogusław Sambor wyjaśnił, że projekt ten był opiniowany na Komisji 

w miesiącu lutym i odczytał podjętą opinię. 

Po zadaniu pytania, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego 

sprawozdania (zapytań nie było) Przewodnicząca Rady Maria Kądziołka 

zamknęła dyskusję w tym temacie.  

5) Radny Piotr Duda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie       

z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.  

6) Radny Bartłomiej Turlej Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

złożył sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji.  



Zapytania - Radny Jarosław Sorys zadał pytanie odnośnie złożonych pism na 

posiedzeniu Komisji Oświaty. Zapytał, czy na Komisji było odczytywane pismo 

Kuratorium dot. PP Nr 1.  Poprosił o udostępnienie tego pisma.  

Burmistrz Tomasz Latocha poprosił o zabranie głosu Dyrektora Józefa 

Cierniaka w przedmiotowej sprawie.  

Dyrektor Józef Cierniak odczytał postanowienie Kuratorium Oświaty  

o negatywnym zaopiniowaniu zamiaru przekształcenia PP nr 1 w Brzesku  

w oddział wyniesiony PP nr 4 w Brzesku.  

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach zaproponował radnemu Sorysowi 

udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, gdzie można o wiele spraw zapytać. 

Radny Jarosław Sorys - stwierdził, że radni powyższego pisma Kuratora nie 

otrzymali. Osobiście nie może być obecny na wszystkich komisjach, chciał 

pracować, jednak mu tego odmówiono. 

 Po zadaniu pytania, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego 

sprawozdania (zapytań nie było) Przewodnicząca Rady Maria Kądziołka 

zamknęła dyskusję w tym temacie. 

7) Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa Leszek Klimek przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia 

komisji.  

 

Radna Barbara Borowiecka zapytała w temacie dokonanej oceny stanu dróg 

i odbytej wizji lokalnej przez Komisję Komunalna w dniu 11 marca 2019 roku. 

Złożyła wniosek do Komisji o dokonanie wizji lokalnej stanu dróg na Osiedlu 

Kopaliny – Jagiełły. Radna poprosiła o szczegółowe informacje na temat wizji 

lokalnej dróg na tym Osiedlu oraz podjęte wnioski. Prosi o podjęcie wniosku  

w sprawie naprawy tych dróg. Przedstawiła jakich dróg na Osiedlu ten wniosek 

dotyczył. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka na posiedzenia komisji w miesiącu kwietniu 

zostaną skierowane wszystkie sprawy dot. dróg i chodników, poprosiła o przełożenie 

tego tematu na miesiąc kwiecień. Temat ten będzie tematem obrad sesji w kwietniu.  

 

Radna Barbara Borowiecka - pytanie do komisji, poprosiła o odpowiedź.  

 

Radny Leszek Klimek przedstawił przebieg wizji lokalnej Komisji Gospodarki 

Komunalnej w dniu 11 marca 2019 roku. Z wizji zostanie sporządzona notatka przez 

pracownika UM.  



Burmistrz Tomasz Latocha diagnozujemy temat, pracownicy merytoryczni pracują, 

na bieżąco są przekazywane informacje o występujących problemach na drogach.  

 

Radna Barbara Borowiecka - chodziło jej o to, czy na jej wniosek były sprawdzane 

ulice i jaka jest opinia. 

 Ad.8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka - radni otrzymali sprawozdania w wersji 

pisemnej, elektronicznej - poprosiła o zadawanie pytań do sprawozdań.  

 

Radny Jarosław  Sorys - zapytał w sprawie budowy chodnika na ul. Piastowskiej, 

czy potrzebne pozwolenia zostały już wydane. Nawiązał do złożenia wniosku w sprawie 

budowy dróg na Pomianowskim Stoku z czego jest bardzo zadowolony - uzasadnił 

dlaczego. W pkc. 15 sprawozdania - przetargi na budowę chodników ma informacje, 

że przetargi zostały już przeprowadzone pyta, czy są jakieś oszczędności po 

przetargach dot. projektowania chodników przy drogach powiatowych.  

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytania radnego Sorysa dot. budowy 

chodnika na ul. Piastowskiej, w sprawie budowy dróg na Pomianowskim Stoku - taki 

wniosek został przygotowany i złożony. Są niewielkie oszczędności po przetargach na 

budowę chodników przy drogach powiatowych, które zostaną przeznaczone na 

realizacje innych prac "chodnikowych". 

 Radny Jarosław Sorys odniósł się do tematu aplikowania o środki na 

Pomianowskim Stoku, sam wnioskował w tej sprawie, również Klub radnych PIS 

wnioskuje w wielu sprawach jak np. ulgi dla mieszkańców. Mimo, iż powiedziano nam, 

że nie można aplikować o środki na Pomianowski Stok, bo brak jest środków to  okazuje 

się, że razem można więcej. 

Burmistrz Tomasz Latocha - w budżecie, część środków mamy zaplanowane na 

budowę dróg na Pomianowskim Stoku, jednak musimy mieć również środki ze 

sprzedaży majątku, by to zadanie mogło zostać zrealizowane. 

Radny Bogusław Sambor – należy zwrócicie uwagę, że działania Pana Burmistrza  

i urzędników na pewno przyczyniły się do pozyskania tych środków, za co należą się 

podziękowania. Wszystkim radnym zależy na tym, by gmina się rozwijała. 

Radny Jarosław Sorys - wszystkim zapewne zależy na rozwoju gminy, jednak on 

sam złożył taką interpelację o aplikowanie na budowę dróg na Pomianowskim Stoku  

i otrzymał odpowiedź od Pana Zastępcy Burmistrza, że Gmina nie otrzyma środków, 

bo to zadanie zostało rozliczone. Cieszy się, że tak się stało, podziela również to, iż Pan 



Burmistrz będzie aplikował o takie środki,  bo wszystkim nam dobro Gminy leży na 

sercu, tylko tak jak powiedział, nie jest od tego by wyręczać odpowiednich ludzi na 

odpowiednim stanowisku.   

 Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – odniósł się do wypowiedzi radnego 

Sorysa. Kilka tygodni temu radny pytał na sesji o możliwość finansowa 

Pomianowskiego Stoku. Wojewoda nie przewidywał w tym zakresie żadnych 

możliwości aplikowania, dlatego nasza odpowiedź była taka, że realizujemy ze środków 

własnych pod warunkiem, że uda nam się sprzedać działki. W taki sposób możemy 

tylko pozyskiwać środki do budżetu ponieważ, gmina jest niesamowicie zadłużona. 

Prosi, by w tej sytuacji nie przypisywać sobie inwestycji, bo po prostu Pan Wojewoda 

ogłosił program i w momencie kiedy taki program jest ogłoszony my realizujemy 

wniosek.  

Przewodnicząca Maria Kądziołka – odniosła się do swojej wypowiedzi na sesji 

budżetowej dot. pozyskiwania środków. Zwróciła uwagę i zapytała,  jak  inaczej można 

zdobyć środki na tyle zaplanowanych w budżecie  inwestycji jak nie ze sprzedaży 

majątku gminy i zdobywanie zewnętrznych środków spoza budżetu gminy. Nie rozumie  

co źle takiego powiedziała wówczas. Powiedziała wyraźnie, że jeśli będą wybudowane 

drogi na Pomianowskim Stoku, to będzie również możliwość sprzedaży działek.  

Radna Anna Lubowiecka – zawnioskowała o zakończenie dyskusji. Zostały podjęte 

określone działania i oczekujemy na konkretne efekty, więc szanujmy swój czas.  

Radny Jarosław Sorys ad vocem nawiązał do sposobu odbywania np. wspólnych 

posiedzeń komisji i dyskusji na tych komisjach,  bardziej merytorycznych lub mniej. Po 

to jest zatem sesja, by na niej zadawać pytania.  Radny nawiązał do wypowiedzi oraz 

odpowiedzi zastępcy Burmistrza na sesji dot. budowy dróg na Pomianowskim Stoku  

i pozyskiwania środków pozabudżetowych na to zadanie.  

Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej 

za okres od dnia 30 stycznia 2019 r. – sprawozdanie radni otrzymali w wersji 

elektronicznej. 

 

Pytań radnych do sprawozdania brak. Sprawozdanie zostało przyjęte – stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Ad.10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny przedstawił sprawozdanie jak 

wyżej. Sprawozdanie zostało przyjęte. Zapytań do sprawozdania nie było. 



Ad.11.  Informacja na temat planowanych działań promocyjno - 

kulturalnych w 2019 roku w Gminie Brzesko. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że temat był omawiany na 

posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Dodatkowych zapytań do Informacji nie było. 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła Informację jw.  

 

Ad. 12. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 

2019 wraz z informacją dotyczącą planowania przestrzennego na terenie 

Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. 

„Strefy Aktywności Gospodarczej – stan realizacji i przygotowań. 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że temat był omawiany na 

Komisjach Rady Miejskiej.  

Burmistrz Tomasz Latocha – poinformował, jeśli będą zapytania wówczas  Pan 

Dyrektor Dobranowski udzieli wszelkich wyjaśnień. Dodatkowych zapytań nie było. 

Rada Miejska w Brzesku pozytywnie oceniła informacje jw.  

Ad. 13. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie. 

 

Otwierając dyskusję  Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że temat był 

omawiany na komisjach.  

Zapytania radnych: 

 Radny Jarosław Sorys zapytał jakie inwestycje, w tych zaplanowanych o których 

wcześniej wspominał Pan dyrektor BOSiR w ciągu ostatnich kilku lat, które należy 

wykonać  są zaplanowane i czy są środki w budżecie na  te naprawy bieżące, tak by 

basen funkcjonował tak jak potrzeba. 

 Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział,  najpilniejsze do remontu są  

urządzenia basenowe np. jacuzzi, remont dna basenu dużego i małego, remont ciągu 

wentylacyjnego. Zadań jest dużo, są zalecenia pokontrolne, które muszą być 

wykonane.  

 

Radny Jarosław Sorys - zapytał w temacie poszerzenia stref płatnego parkowania, 

temat był omawiany na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej. Zapytał, 

czy rozpoczęte są już prace nad przygotowaniem takiej koncepcji, gdzie można takie 

strefy parkowania, dodatkowe u nas w mieście utworzyć. 



Dyrektor Marek Dadej - przedstawił propozycje utworzenia miejsc parkingowych na 

Placu Kazimierza, Placu Targowym, przy Rynku. Ważna sprawa to pozyskanie środków 

na zakup dodatkowych parkometrów. 

Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do remontu basenu, poszerzenie strefy 

płatnego parkowania na terenie Miasta Brzeska. 

Więcej pytań radnych brak. 

Rada Miejska w Brzesku przyjęła informacje jw. oceniając ja pozytywnie. 

 

 Na wniosek radnej Ewy Chmielarz – Żwawa  Przewodnicząca Rady Miejskiej  

Maria Kądziołka ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach. 

Obrady po przerwie. 

Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)  zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 

Skarbnik Celina Łanocha objaśniła według załącznika do protokołu projekt uchwały 

jw.  

Pytania w dyskusji: 

Radny Jarosław Sorys – zapytał w sprawie  wodociągu Sołectwa Poręba, o co chodzi 

z tą ugodą i wodomierzami, poprosił o wyjaśnienie. Na zapytanie radnego odpowiedzi 

udzieliła Celina Łanocha Skarbnik Gminy – wyjaśniła jak będzie wyglądał zakup                

i sprzedaż wody z RPWiK dla mieszkańców Poręby Spytkowskiej.  

Tomasz Latocha Burmistrz – odniósł się do kwestii prowadzenia inwestycji 

wodociągowych i sprzedaży wody przez Gminę Brzesko. 

Jarosław Sorys Radny – w dziale 600 wydatki na utwardzenie gruntu na ul. 

Lawendowej, czyj to był wniosek, jaki jest zakres tych robót, jest to nowe zadanie. 

Odpowiedzi udzielił Tomasz Latocha Burmistrz Brzeska. 

Barbara Borowiecka Radna – w imieniu mieszkańców ul. Lawendowej 

podziękowała za to, że znalazły się środki finansowe  na wykonanie wstępnych robót 

na tej ulicy. Ulica ta już od wielu lat wymagała remontu i dziękuje za podjęcie starań 

związanych ze stworzeniem nowej ulicy. 

Jarosław Sorys Radny – radny zapytał w sprawie nowego zadania pn. zakup 

klimatyzatorów do Domu Ludowego w Porębie Spytkowskiej.  



Odpowiedzi udzielił Tomasz Latocha Burmistrz. W chwili obecnej trwają prace          

w UM związane z wymianą klimatyzacji i pojawiła się możliwość by zdemontowane, ale 

jeszcze dobre klimatyzatory zamontować wtórnie.  Takich wniosków jest z kilku 

miejscowości.  Podobne zadanie jak w Jadownikach w Domu Ludowym tylko, że tam 

zostaną zamontowane nowe klimatyzatory.  

Ponadto Jarosław Sorys Radny – odniósł się do wielkości kosztów zabezpieczonych 

środków na montaż klimatyzacji jw., kosztów wykonania  klimatyzacji w budynku DL 

w Jadownikach.  

Na zapytania radnego odpowiedział Burmistrz Tomasz Latocha. 

Wiceprzewodniczący RM Adrian Zaleśny – odniósł się do  tematu  poruszonego 

przez Radnego Sorysa dot. montażu klimatyzacji w budynku Domu Ludowego  

w Porębie Spytkowskiej. Po  dokonanej wycenie całości  kosztów na wykonanie 

przedmiotowego zadania okazało się, że będą potrzebne dodatkowe środki finansowe. 

Cieszy go, że radny Sorys zauważył, iż to zadanie jest bardzo ważne i ma nadzieję, że 

uda  się również  je zrealizować w Jadownikach. 

Jarosław Sorys Radny – odpowiedział, zadanie  montaż klimatyzacji w DL  

w Jadownikach jest zaplanowane w budżecie, dlatego zapewne zostanie zrealizowane. 

Zapytał Skarbnik Gminy w temacie przywrócenia środków finansowych z nadwyżki 

budżetowej na gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. 

 Celina Łanocha Skarbnik Gminy odpowiedziała na zapytanie radnego, to nie jest 

nadwyżka,  są to wolne środki z lat poprzednich, bo jeśli budżet zamyka się deficytem 

to wiemy, że nadwyżki nie ma. Przedstawiła, co to jest nadwyżka i jak się ją wylicza  

w przypadku gospodarki odpadami. Ta nadwyżka nie byłaby taka wysoka, gdybyśmy 

zapłacili faktury za odpady grudzień 2018 roku zarówno faktury dot. systemu, jak  

i PSZOK. Faktury zostały zapłacone na początku bieżącego roku.  

W dalszej dyskusji pomiędzy Radny Sorysem, a Skarbnik Gminy odniesiono się do 

wysokości i faktur za odbiór odpadów komunalnych oraz PSZOK, odpadów zbieranych 

z terenu Gminy Brzesko.  

Głos zabrała Danuta Zięba Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska 

poinformowała, że w chwili obecnej żadnej nadwyżki nie ma w budżecie, to są dwie 

nie zapłacone faktury. Po zapłaceniu tych dwóch faktur jesteśmy na minusie i z budżetu 

musieliśmy dopłacić jeszcze kwotę 2 tysięcy złotych. Nowy rok zaczęliśmy praktycznie 

od zera. 

Tomasz Latocha – Burmistrz - czyli jest odwrotnie, niż to wydawało się radnemu 

Sorysowi. Zostało to powiedziane na Komisji merytorycznej, radny Sorys upewnił się  

o tym na sesji.  



W dalszej  dyskusji pomiędzy radnym Sorysem,  a Dyrektor  Zięba, Panią Skarbnik, 

Burmistrzem Tomaszem Latocha odniesiono się dot. wielkości nadwyżki budżetowej, 

niezapłaconych faktur za odpady za listopad,  grudzień i PSZOK 2018 rok. 

 Radny Bogusław Sambor stwierdził, że z przedstawionych wyliczeń wynika, że 

saldo z roku ubiegłego wynosi minus pół miliona złotych. 

Po dyskusji i braku pytań Przewodnicząca Maria Kądziołka – zamknęła 

dyskusję w  tym punkcie obrad i poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił  

projekt uchwały, a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  go 

pod głosowanie (nastąpiło głosowanie). 

Głosowano w sprawie: 

za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na 2019 rok.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Maria 

Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław 

Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

PRZECIW (0); 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, 

Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk. 

Uchwała nr VI/43/2019 –  

http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwala-vi4320192019-03-

27_394378.pdf 

2) zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia                  

30 stycznia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwala-vi4320192019-03-27_394378.pdf
http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwala-vi4320192019-03-27_394378.pdf


Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały jw.  

Pytań radnych brak. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka – poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba  przedstawił projekt 

uchwały, a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  pod 

głosowanie projekt uchwały jak niżej, po czym nastąpiło sprawdzenie quorum i odbyło 

się głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku 

z dnia 30 stycznia 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18,  

PRZECIW: 0,  

WSTRZYMUJĄCY SIĘ: 1, 

BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 2. 

Wyniki imienne: 

ZA (18) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, 

Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Adam Kwaśniak; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk, 

NIEOBECNY podczas głosowania (1)- Jarosław Sorys. 

Uchwała nr VI/44/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582961,uchwala-nr-vi442019-z-dnia-

27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-

.html 

 

3) zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego 

wynagrodzenia za inkaso; 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582961,uchwala-nr-vi442019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582961,uchwala-nr-vi442019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582961,uchwala-nr-vi442019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-.html


Burmistrz Tomasz Latocha objaśnił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka otworzyła dyskusje w tym punkcie obrad – pytań 

radnych brak – wobec czego zamknęła dyskusję i poprosiła  

o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny   przedstawił 

projekt uchwały, po czym nastąpiło sprawdzenie quorum i odbyło się głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

za projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty 

skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego 

wynagrodzenia za inkaso; 

Wyniki głosowania: 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, 

Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 

Zaleśny; 

PRZECIW (O); 

NIEOBECNI (1) Franciszek Brzyk; 

Uchwała nr VI/45/2019 

http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwalavi4520192019-03-

27_394329.pdf 

 

4) zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia                  

30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego na budowę chodników; 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha - objaśnił projekt uchwały jw.  

Radny  Marcin Ciurej – zapytał w sprawie budowy chodnika przy ul. Kopernika               

w Brzesku. Dwa lata temu był wykonywany tam projekt, a tutaj pojawił się zapis 

wykonanie dokumentacji projektowej  zapytał,  czy ten projekt już wygasł? 

http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwalavi4520192019-03-27_394329.pdf
http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwalavi4520192019-03-27_394329.pdf


Burmistrz Tomasz Latocha wyjaśnił - projekt nie wygasł i w pierwszej kolejności 

będą realizowane właśnie takie projekty, które są już przygotowane do realizacji. Przy 

ul. Kopernika jest miejsce przy przedszkolu, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, brak jest 

również przejścia dla pieszych, jest przystanek MPK, podjęte zostały działania, by           

w tym miejscu powstało przejście dla pieszych. 

Więcej pytań nie było wobec czego Przewodnicząca Maria Kądziołka – zamknęła 

dyskusję i poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba  przedstawił projekt 

uchwały, a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  pod głosowanie 

projekt uchwały jak niżej (odbyło się głosowanie). 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Brzesku    

z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Brzeskiego na budowę chodników; 

Wyniki głosowania: 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, 

Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 

Zaleśny; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

 

Uchwała nr VI/46/2019 

http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwalavi4620192019-03-

27_394334.pdf 

 

5) projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha -   dokonał omówienia projektu uchwały jw. Przedstawił  

zmiany wprowadzone do ustawy o odpadach komunalnych, które wymuszają na 

http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwalavi4620192019-03-27_394334.pdf
http://brzesko.esesja.pl/zalaczniki/42863/uchwalavi4620192019-03-27_394334.pdf


gminach dodatkowe zadania – przedstawił czego zmiany dotyczą. W konsekwencji tych 

zmian gminy są zmuszone płacić coraz więcej za odbiór i zagospodarowanie tych 

odpadów. Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady 

Ministrów, które podnosi znacznie opłatę za składowanie odpadów. Odpadów 

zbieranych jest coraz więcej.  Opłata Marszałkowska wzrosła ponad 100 %.  Ze 

względu na zmiany tych przepisów oraz rosnące koszty odbierania tych odpadów  

jesteśmy zmuszeni zaproponować  podwyżkę stawek.  

Radny  Adam Kwaśniak – nie może się zgodzić z takim projektem uchwały, która 

podnosi tak drastycznie ceny za śmieci według przedstawionych propozycji np. na 

przykładzie rodziny 6 osobowej. Roczna podwyżka dla rodziny 6 osobowej wynosi 504 

złote - jest to bardzo dużo. Podwyżka uderzy w każdą rodzinę w gminie, a szczególnie 

uderzy w 2 grupy społeczne tj. dzieci i osoby starsze - uzasadnił dlaczego.  

Radny złożył 2 formalne wnioski do zaproponowanego projektu uchwały : 

1)  wniosek o ustalenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla dzieci do lat 18 - tu, stawka w wysokości 8,00 zł /1 miesiąc, jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

2)  wniosek o ustalenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla osób starszych powyżej 70 roku życia, stawka w wysokości 8,00 zł./                 

1 miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.   

 

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) – podziękował radnemu za zgłoszenie 

takiej propozycji. Sam również jest zatroskany o losy ludzi starszych i rodzin 

wielodzietnych, jednak  zmiana ustawowa nakłada na nas takie, a nie inne opłaty. 

System wsparcia socjalnego dla rodzin znacznie poprawił się  i gdyby dla dzieci 

ustalono stawki niższe to wówczas pozostała grupa, w tym osoby starsze i samotne 

musieliby za to zapłacić. System ten jest systemem samofinansującym. Poprosił by 

radny  wskazał konkretne źródło sfinansowania tych zaproponowanych ulg. 

Radny Jarosław Sorys - (Ad Vocem) – stwierdził, że wszyscy  na pewno jesteśmy 

tego świadomi, że koszty  odbioru i recyklingu odpadów komunalnych wzrosły 

wszędzie. Faktem jest, że ten system winien się bilansować, ale również faktem jest, 

iż samorząd może dofinansować swoją spółkę komunalną, tego nikt nam nie zabrania. 

Prezes BZK na pierwszej komisji wnioskował o stawkę 17,oo zł., teraz jest propozycja 

15,oo zł.,  więc nic takiego się chyba wielkiego nie dzieje. Podwyżka przygotowana   

dla ponad 93% naszej gminy, nie wliczane są tutaj  osoby które prowadzą 

gospodarstwa jednoosobowe, z projektu przygotowanego przez Pana Burmistrza 

zakłada wzrost od 30  do 98% w rodzinach 7 osobowych, a 30% w rodzinach                    

2 osobowych, co daje średnio około 70%,  więc trudno byśmy się nad tym nie pochylili 

i wszystkich swoich wątpliwości nie wyjaśnili. Podwyżki i sposób naliczania najbardziej 

dotkną rodziny wielodzietne, te które w poprzedniej kadencji uchwała chroniła. Opłaty 



były naliczane na gospodarstwo domowe, a proporcjonalnie do zwiększającej się liczby 

mieszkańców w gospodarstwie opłaty były mniejsze. Dzisiaj Pan Burmistrz proponuje 

stawkę, która będzie równa dla wszystkich i wynosi 15 złotych w przypadku segregacji 

i 30 zł. za odpady nie segregowane. Radny odniósł się do treści uzasadnienia do 

uchwały, kosztów ponoszonych przez Spółkę BZK za odbiór odpadów segregowanych 

od mieszkańców wsi i mieszkańców miasta, gdzie śmieci jest dużo więcej, jak jest ilość 

tych frakcji w stosunku do lat poprzednich, jaki koszt w tych cenach stanowią koszty 

osobowe pracowników BZK, dlaczego suma zakładanych podwyżek w wysokości 15,oo 

zł. przewyższa o 450 tysięcy złotych wykonana kalkulację na rok 2019. Radny zapytał, 

dlaczego nie przedstawiono innych alternatywnych rozwiązań, na komisjach. 

Przedstawiono nam propozycje również innych gmin, gdzie są nawet stawki 8 złotych, 

a odpady są odbierane 1 raz w miesiącu.  Czy ktoś przeprowadził jakieś konsultacje, 

bo może niektóre sołectwa  wyraziły by zgodę, że przy cenie np. 8-10 złotych  odbiór 

mógłby być raz w miesiącu. Brak jest tutaj alternatywy, dlaczego nie próbujemy pomóc 

mieszkańcom by  te podwyżki, które są duże zminimalizować. Wszyscy to rozumiemy, 

ale może w przeciągu kilku lat dojść do  samofinansowania się gospodarki odpadami 

komunalnymi i jakoś w tym kierunku pomóc mieszkańcom.   

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem)- odniósł się do wypowiedzi radnego            

w temacie rozwoju Spółki BZK, zaproponowanej przez Prezesa spółki stawki                     

w wysokości 17 zł., propozycji ze strony gminy, by stawka za odbiór odpadów 

komunalnych wynosiła 15 złotych, co też jest podyktowane troską o rodziny. Burmistrz  

wyjaśnił radnemu, że radni otrzymają w ustawowym czasie raport o stanie  gospodarki 

odpadami w Gminie Brzesko, gdzie będą zawarte niezbędne zestawienia i dane nad 

którymi  będzie można dyskutować na posiedzeniach komisji. Burmistrz przypomniał    

o odbytym spotkaniu na posiedzeniu Komisji z Panem Prezesem Spółki BZK, odbytej  

dyskusji, gdzie można było zadawać własne pytania Panu Prezesowie.  

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach (Ad Vocem) 

– odniósł się do wypowiedzi radnego Sorysa w temacie działalności systemu 

gospodarki odpadami. Przedstawił co obejmuje przedmiotowy system odpadów 

komunalnych,  który musi się sam bilansować. Przybliżył w jaki sposób można dopłacić 

do systemu, co wymusza na gminie zmiana ustawy o odpadach, jakie to będą opłaty 

obowiązki gminy w tym zakresie. Dla rodzin  dla których podwyżki tych opłat 

spowodują niewydolność finansową  jest system pomocy społecznej w postaci MOPS    

i rodziny jeśli się kwalifikują mogą otrzymać zasiłek celem zapłaty za gospodarowanie 

odpadów. W szczególnych sytuacjach Burmistrz  może zastosować umorzenie. Opłata 

za odpady jest podatkiem lokalnym, a nie programem socjalnym. Ta stawka 15 złotych, 

która osoby samotne płacą już od wielu lat. Jest to minimum jakie możemy nałożyć na 

mieszkańców, by system się zbilansował. Wszystkie te informacje zostały podane na 

komisji, również informacje dot. ilości zbieranych frakcji Rada Gmina otrzymała               

w kwietniu 2018 roku w sprawozdaniu i posłużyły  do ustalania ceny opłat za 2019 rok. 



Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem)- podziękował za wyjaśnienia. Jak wynika 

z tych wyjaśnień wszystkie dane zostały przekazane na komisji, dlatego nie uważa za 

słuszny zarzut, że coś nie zostało przedstawione, czy też wyjaśnione. Dyskutujemy         

o ważnych rzeczach i nie tylko my jesteśmy zmuszeni do regulacji w tym obszarze, 

inne gminy również. Decyzje są  bardzo trudne, ale i nie uniknione. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) – przypomniał, że temat śmieci był omawiany 

na komisji finansowej w miesiącu lutym. Kierował różne zapytania w temacie i odsyłano 

go wówczas do merytorycznych pracowników, którzy byli nieobecni na komisjach,           

a jest członkiem 3 komisji i uczestniczy w nich od początku do końca. Nie było źródła 

by się zapytać konkretnie, Pan Prezes BZK też nie dysponował informacjami na temat 

ilości odebranych frakcji.  Radny odniósł się do kosztów dofinansowania spółki BZK np. 

na poprawę taboru oraz  założeń nowelizacji nowej ustawy o odpadach, mniejszych 

opłat z tytułu wywozu odpadów np. 1 raz w miesiącu w gminach sąsiednich. Możemy 

podnosić, ale sukcesywnie, bo te podwyżki naprawdę są duże.  

Burmistrz  Tomasz Latocha (Ad Vocem) – do wypowiedzi radnego Sorysa , należy 

dbać o kulturę słowa i trzymać się pewnych faktów w swoich wypowiedziach. Zwrócił 

uwagę na wysokie zadłużenie Gminy Brzesko, dlatego w pewnych sprawach musimy 

być konsekwentni.  Wszystkie dokumenty z lat poprzednich z zakresu gospodarki 

odpadami są dostępne na stronie internetowej gminy. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) – nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza –  

wyraźnie powiedział, że zawsze takie materiały dot. ilości zebranych frakcji 

otrzymywaliśmy, a w czasie kiedy o tym rozmawialiśmy na komisjach tych materiałów 

nie było. Przypomniał  przebieg dyskusji z komisji w tej sprawie. To, że gmina jest 

zadłużona to od lat wiedział każdy i Pan Burmistrz jako doświadczony samorządowiec 

również. Dziwi go, że w tej chwili Pan Burmistrz mówi, iż zarządza długiem, przecież 

wiedział Pan  Burmistrz na co się decyduje, czekamy na zmiany. 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa -  odniosła się do wypowiedzi zastępcy burmistrza, 

nie zgadza się z jego wypowiedzią, że wszyscy  mieszkańcy jednakowo produkują 

śmieci. Nie wszyscy tak samo produkują śmieci, jedni mniej, drudzy więcej i nie jest 

tak jak np. na posiedzeniu komisji zdrowia jeden z radnych powiedział, że jest to 

sprawiedliwe i zasadne,  bo tak rozmawiał z mieszkańcami Sterkowca, którzy zgodzili 

się z tym, że jest to sprawiedliwe. Sama tak nie uważa. Radna poruszyła temat 

złożonych deklaracji, gdyby  wszyscy mieszkańcy  zdeklarowali się do wnoszenia opłaty 

za śmieci to wówczas stawki zapewne byłyby niższe. Radna zapytała jakie jest 

zadłużenie za nie zapłacone śmieci w chwili obecnej i   jaka jest ich ściągalność. Jeżeli 

zostanie ustalona kwota 15 złotych radna zaproponowała, by spółka BZK odbierała 

wszystkie odpady komunalne, budowlane również, wówczas nie byłoby dzikich 

wysypisk śmieci. Nie wszyscy pójdą do MOPS-u by zapłacić za śmieci, bo  nie o to tutaj 

chodzi. Radna uważa, że należy się pochylić nad wnioskiem radnego Kwaśniaka, by 

osoby starsze i dzieci płaciły po 8 złotych. Jesteśmy zapewne gminą prorodzinną, 



dbamy o rodziny i prosi by nad tym się jeszcze pochylić. Radna zawnioskowała                

o podanie informacji jaka jest ściągalność zadłużenia za odpady oraz czy była kontrola 

ile jest osób zdeklarowanych do świadczenia za odbiór odpadów, czy jest sprawowany 

nadzór nad tym i kiedy to było sprawdzane. 

Burmistrz Tomasz Latocha – odpowiedział na zapytanie radnej dot. ilości zebranych 

odpadów z dzikich wysypisk śmieci, gdzie w roku 2016 usunięto 7 ton odpadów,             

w roku 2017 już 15 ton , a w roku  2018 było już 31 ton odpadów. Taka sama sytuacja 

dot. odpadów wielkogabarytowych – przybliżył ile  zebrano ton w poszczególnych 

latach. Bezwzględnie musi być prowadzona odpowiednia edukacja ekologiczna, która 

również jest pokrywana ze środków, o których obecnie dyskutujemy. 

Dyrektor Danuta Zięba – przypomniała w jaki sposób w Gminie Brzesko  został 

wprowadzony system gospodarki odpadami, przyjęto zasady pobierania opłat od 

gospodarstwa domowego. Każda jedna deklaracja była sprawdzana – przedstawiła jak 

to zostało wykonane, dlatego gwarantuje, że każda deklaracja była sprawdzana. Są 

również sytuacje, gdzie mieszkania są wynajmowane,  a mieszkańcy nie zgłaszają nam 

tego faktu. To co jest możliwe na każdym etapie jest sprawdzane i wzywamy do 

wyjaśnień, bo taką możliwość mamy. Od 2013  roku to co było możliwe, ale na pewno 

każda jedna deklaracja była sprawdzona. Następnie Pani Dyrektor przedstawiła 

wysokość zaległości z tytułu opłat jw. w stosunku do dochodów gminy wynosi niecałe 

5 %. Jeśli są zaległości wysyłamy  upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze  do 

egzekucji komorniczej. Część z tych zaległości nie da się wyegzekwować w ogóle. 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – wyjaśniła, że głównie chodziło jej o to, że jest 

dużo domów z których nie złożono deklaracji, bo są wynajmowane. Pracownicy firm 

zbierających odpady widzą, że budynek jest zamieszkały, ale brak jest śmieci 

wystawionych i o takie kontrole jej chodzi. Może spółka BZK by czuwała nad 

ukróceniem tego procederu, a nie tylko podwyższała stawki za odpady.   

Dyrektor Danuta Zięba – wyjaśniła, że wydział prowadzi również kontrole w terenie. 

Sprawdzane są w takiej kontroli budynki, które nie są zgłoszone. Sprawdzamy, czy         

z takich budynków są wystawiane odpady komunalne. Sprawdzane są również budynki 

nowo zamieszkałe mimo, iż nie posiadają nadanego numeru. Na dzień  31 grudnia 

2018 roku wynika ze złożonych deklaracji, że jest 30 tysięcy mieszkańców zgłoszonych. 

Pięć tysięcy osób jest na pewno poza terenem naszej gminy i są to osoby które są na 

studiach, pracują za granicą, a około tysiąca osób, może się myli, są to osoby nie ujęte 

w deklaracjach.  

Radny Leszek Klimek – stwierdził, że Rada nie podnosi stawki za śmieci tylko 

wyrównuje opłaty, do 15 złotych od każdego mieszkańca. 

Radny Jarosław Sorys – odniósł się do dyskusji i wypowiedzi Dyrektor Wydziału 

Ochrony Środowiska dot. liczby mieszkańców, którzy nie płacą za odbiór odpadów 



komunalnych.  Radny stwierdził, że liczna 1000 osób jest wysoka i warto byłoby o nich 

zawalczyć. Następnie Radny nawiązał do kwoty zaległości z tytułu odbioru odpadów 

komunalnych. Stwierdził, że ściągalność zaległości jest bardzo wysoka i za to gratuluje. 

Ta ściągalność zaległości jest bardzo wysoka i  zapewne nadal zostanie utrzymana na 

tym właściwym poziomie, który jest nam potrzebny. Radny zapytał i poprosił                    

o informacje jak przedstawia się gospodarka śmieciowa z budynków nie zamieszkałych, 

kto to kontroluje, czy nasza spółka BZK ?, kto to kontroluje i nadzoruje. Poprosił               

o podanie danych liczbowych w tym zakresie.       

Dyrektor Danuta Zięba – odpowiedziała, budynki nie zamieszkałe są poza 

systemem.  Przedstawiła jakie są zawarte umowy  oraz prowadzone działania kontrolne 

firm pod względem zawarcia umowy na wywóz odpadów.  Przedstawiła jakie firmy 

obsługują Gminę Brzesko i prowadzą wywóz odpadów komunalnych oraz zawierają 

umowy z innymi podmiotami gospodarczymi, jakie mogą  mieć ceny za wywóz tych 

odpadów. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) – wyjaśnił, że jego pytanie dot. głównie tego 

co robi nasza spółka BZK w zakresie gospodarowania odpadami i jak to się przekłada 

na bilans finansowy. Podziękował Pani Dyrektor za udzielenie odpowiedzi.  

Radny Kamil Trąba – odniósł się do wysokości cen za  odbiór odpadów z terenu 

Gminy Brzesko, w porównaniu z cenami obowiązującymi w innych gminach min. 

Gminie Zakliczyn, gdzie obowiązuje cena 10 zł.  Tak faktycznie jest, ale ta cena 

obowiązuje do końca miesiąca czerwca i w przeciągu tylko 3 miesięcy w półrocznym 

rozliczeniu ten odbiór jest z częstotliwością 2 razy w ciągu miesiąca więc w żaden 

sposób nie można tego porównać do Gminy  Brzesko, gdzie odbiór jest dwa razy            

w ciągu miesiąca.  

Przewodnicząca Maria Kądziołka – podjęcie dobrej  decyzji jest  bardzo trudne.  

Zostały złożone dwa wnioski formalne przez Radnego Kwaśniaka o obniżenie  opłat dla 

seniorów i dzieci do 18 roku  życia. Seniorzy do tej pory byli najbardziej obłożeni 

kosztami i większość tych kosztów ponosili. Zgłaszając wniosek formalny należałoby 

przedstawić skutki, Pan radny nam tych skutków nie przedstawił. Te skutki są nam 

potrzebne po to by nam wskazać skąd mamy pokryć te koszty. Te koszty muszą być 

przerzucone na pozostałe grupy, aby znaleźć w budżecie środki by pokryć te braki jakie 

wystąpią. Zwrócono uwagę na  możliwość dopłaty do spółki komunalnej, możemy tak 

zrobić tylko wcześniej należy te środki wskazać skąd je zabrać, nie zostało to pokazane. 

Wniosek jest formalny więc podda go pod głosowanie. Nie mając tych wszystkich 

danych,  nie wiemy z jakich środków ma być pokrycie tych ulg, jakie tego będą skutki 

finansowe, będzie zmuszona głosować przeciwko  złożonym wnioskom. Był czas na to 

by wniosek złożyć wcześniej, wskazać źródło finansowania. 



Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski jak niżej; 

 

1) Głosowano wniosek w sprawie: 

wniosek o ustalenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla dzieci 

do lat 18- tu, stawka w wysokości 8,00 zł /1 miesiąc, jeżeli odpady są zbierane                    

i odbierane w sposób selektywny. 

 Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, 

Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys 

PRZECIW (11) - Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria 

Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej 

Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - (1) Barbara Borowiecka; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

 

3) Głosowano wniosek w sprawie: 

wniosek o ustalenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób 

starszych powyżej 70 roku życia, stawka w wysokości 8,00 zł /1 miesiąc, jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

 

ZA (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, 

Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys 

PRZECIW (11) - Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria 

Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej 

Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Barbara Borowiecka; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka – zamknęła dyskusję i poprosiła o przedstawienie 

projektu uchwały. 



Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił projekt 

uchwały,  a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  pod głosowanie 

projekt uchwały jak niżej (odbyło się głosowanie.) 

Głosowano w sprawie: 

za projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy 

Brzesko;.  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 

Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, 

Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

PRZECIW (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara 

Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk. 

Uchwała nr VI/47/2019 – stanowi załącznik 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582977,uchwala-nr-vi472019-z-dnia-

27032019-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odp.html 

 

6) projekt uchwały w sprawie  zwolnienia w części z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Radny Jarosław Sorys – wnioskodawca, przedstawił co zakłada przedmiotowy 

projekt uchwały, dot. zwolnienia z części opłat za odpady rodziny wielodzietne. 

Następnie radny dokonał omówienia projektu uchwały. Zwrócił szczególną uwagę na 

dochody rodzin wielodzietnych, ponoszone przez nich opłaty  mieszkaniowe, które 

pochłaniają znaczną część budżetu domowego, a czasami nie pozwalają na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb tych rodzin. Radny przypomniał  jakie ulgi 

otrzymują rodziny wielodzietne z programu „Karta Rodziny Wielodzietnej” oraz 

Programu „500 Plus”. Przedstawił ponadto  skutki finansowe wprowadzenia 

przedmiotowych ulg, gdzie  kwota ta nie jest zbytnim obciążeniem  budżetu gminy 

związanego z gospodarką odpadami, a na pewno pomoże rodzinom wielodzietnym.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582977,uchwala-nr-vi472019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odp.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582977,uchwala-nr-vi472019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyboru-metody-ustalenia-oplaty-za-gospodarowanie-odp.html


Przewodnicząca Maria Kądziołka –  poprosiła o wskazanie z jakiego źródła ten 

system ulg byłby sfinansowany? Skutkiem złożenia takiego wniosku winno być 

pokazanie z czego te koszty zostaną pokryte. 

Radny Jarosław Sorys -  przedstawił wyliczenia dot. wielkości kwot uzyskanych do 

budżetu przy stawce 15 złotych od osoby,  co rocznie daje kwotę 5 406.300 złotych,     

a kalkulacja przeprowadzona przez Prezesa spółki BZK wskazuje, że po negocjacjach 

cenowych wydatki ogółem wynoszą  cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 

jest to różnica 450 tysięcy złotych. Zarówno opłaty jak i sposób wnoszenia tych opłat 

może ulec zmianie, ale nikt nam nie zagwarantuje, że np. za pół roku po podpisaniu 

nowelizacji ustawy coś się nie zmieni. Może się okazać, że będzie to mało, a może być  

też tak, że z tej kwoty 450 tysięcy złotych nam coś zostanie.  

Przewodnicząca Maria Kądziołka  zwróciła uwagę, że dyskusja w tym temacie trwa 

już długo i wskazano nam, iż tych środków nam brakuje, bo nie wszyscy płacą.   

W dalszej dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha – poinformował, że projekt uchwały został przekazany 

do analizy prawnej, opinia radców była jednoznaczna, że projekt zawiera wiele  błędów 

prawnych  i zawnioskował o skierowanie tego projektu uchwały do dalszych prac na 

komisjach merytorycznych i dopracowania go. Burmistrz odczytał opinię prawną radcy 

prawnego do przedmiotowego projektu uchwały, stwierdził na zakończenie, że 

przyjęcie projektu w takiej wersji jest niedopuszczalne. Zwrócił uwagę na sposób 

opracowania powyższego projektu uchwały  sporządzonego na przykładzie z innych 

gmin. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka - wniosek o odroczenie projektu uchwały jest jak 

najbardziej do przyjęcia, ponieważ  można spokojnie dokonać wyliczeń  wielkości 

skutków finansowych  zaproponowanych zwolnień, przedyskutować projekt na 

komisjach i dopiero przekazać na sesję. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) – stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłoby, 

gdyby uchwała została przez radców poprawiona i można było nad nią dzisiaj 

debatować, bo temat jest bardzo ważny. Zgodnie ze statutem Gminy Brzesko nadzór 

prawny winien pomagać radnym w przygotowywaniu takich projektów uchwał, a na       

7 dni przed sesją Klub Radnych może złożyć taki projekt uchwały bez  wcześniej 

akceptacji radcy prawnego.  Ponadto radny  przedstawił swoją opinię jak powinna być 

świadczona pomoc  prawna i inna w przygotowywaniu  projektów uchwał. Bardziej 

właściwie byłoby poprawienie tego projektu uchwały, a nie wytykać błędy.  

Najważniejsza jest pomoc dla naszych mieszkańców, a nie szukanie kruczków 

prawnych w dokumencie. 

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) przytoczył w jaki sposób powyższy projekt 

uchwały był analizowany i opiniowany  przez radcę prawnego UM. Ostateczną opinię 



prawną jaką przekazał mu w dniu dzisiejszym radca prawny była negatywna,  dlatego 

też nic nie stoi na przeszkodzie, by ten projekt odroczyć i przegłosować go na sesji       

w miesiącu kwietniu tym bardziej, że nowe opłaty za odpady wchodzą w życie z dniem 

1 lipca br.  

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) przedstawił na czym winna polegać dobra 

pomoc radcy prawnego. Nie  chodzi o to by komuś wytykać błędy ale pomóc, a tym 

samym wskazywać dobre wyjście z sytuacji i powinno to pójść w tym kierunku. Radny 

poparł wniosek Burmistrza o odroczenie przyjęcia powyższego projektu uchwały 

ponieważ  Rada nie będzie debatować nad wadliwym dokumentem i nie ma nic 

przeciwko temu by tak jak zaproponował burmistrz przenieść temat na kolejną sesję 

RM, by dokument był odpowiednio poprawiony. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że taka sama  sytuacja  była            

w przypadku innej uchwały, gdzie po wprowadzeniu poprawek uchwała została 

przyjęta na kolejnej sesji. Przewodnicząca przypomniała terminy ustawowe 

postępowania w przypadku złożenia projektu uchwały przez  Klub Radnych. 

Radny Jarosław Sorys  odpowiedział, że nie ma zastrzeżeń co do toku postępowania 

z projektem jednak w statucie jest wyraźnie zapisane, że projekt składany 7 dni przed 

sesją przez  klub nie musi posiadać opinii radcy prawnego. 

 Przewodnicząca Maria Kądziołka – zwróciła uwagę na niespójność przepisów 

prawnych w tym zakresie.  W ustawie pisze, że projekt musi być przedstawiony na 

sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia, natomiast w statucie gminy jest zawarty zapis, 

że w ciągu 45 dni, dlatego też muszą zostać wprowadzone zmiany w tym zakresie.  

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przybliżył jakie zadania są w kompetencjach 

radcy prawnego. Radca prawny ma obowiązek sprawdzić projekt uchwały pod kątem  

zgodności z prawem, a nie pod katem intencji jej autora. 

Po dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie 

wniosek jak niżej: 

Głosowano wniosek w sprawie: o ściągnięcie z porządku obrad sesji projektu 

uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i przekazania go do dalszego procedowania na komisjach. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA (12) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 

Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, 

Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĄCY SIĘ (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, 

Barbara Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław 

Sorys; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

 

7) projekt uchwały w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko; 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha - dokonał omówienia projektu uchwały jw. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Maria Kądziołka – zamknęła dyskusję 

i poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił projekt 

uchwały, natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  pod 

głosowanie projekt uchwały jak niżej (odbyło się głosowanie). 

 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na 

terenie Gminy Brzesko; 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 

Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, 

Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny. 



PRZECIW (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara 

Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

Uchwała nr VI/48/2019 – stanowi załącznik 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582982,uchwala-nr-vi482019-z-dnia-

27032019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-go.html 

 

 

8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości; 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha – dokonał omówienia projektu uchwały jak wyżej. 

 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zapytała, czy przedmiotowe grunty w chwili obecnej 

są już zagospodarowane? Pyta dlatego ponieważ z map wynika, że znajduje się tam 

parking. 

 

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) w  ostatnim czasie fizycznie nie był obecny 

na przedmiotowym gruncie, jeśli pojawiły się tam jakieś elementy jego 

zagospodarowania to stało się to bez naszej wiedzy, nie potrafi jednoznacznie 

odpowiedzieć na to zapytanie. Temat był procedowany dokładnie na komisjach, byli 

do dyspozycji komisji merytoryczni pracownicy, którzy mogli odpowiadać na to 

zapytanie.    

Radna  Ewa Chmielarz-Żwawa - wyjaśniła, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia           

w której uczestniczyła nie był obecny merytoryczny pracownik, obecny był tylko Pan 

Wice Burmistrz, ale nie odpowiedział na to zapytanie, dlatego pyta dziś, bo sesja jest 

od tego. 

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) nie był obecny na przedmiotowym gruncie 

w ostatnim czasie, jeśli pojawiły się tam jakieś elementy jego zagospodarowania to 

stało się to bez jego zgody, nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to zapytanie. 

Radna  Ewa Chmielarz-Żwawa – zwróciła się do Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej Radnego Leszka Klimka, komisja była na wizji lokalnej dróg, 

jej pytanie brzmi, czy komisja dokonała wizji lokalnej przedmiotowego gruntu.  

Radny Leszek Klimek odpowiedział, że komisja dokonała tylko wizji lokalnej dróg  

na tym gruncie nie była. Pani Radna mogła uczestniczyć w tej wizji i zobaczyć, czy tam 

jest parking.  

Radna  Ewa Chmielarz-Żwawa –  stwierdziła, że komisja winna bezwzględnie 

dokonać wizji lokalnej tego gruntu, bo z mapy wynika, że tam funkcjonuje parking. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582982,uchwala-nr-vi482019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-go.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582982,uchwala-nr-vi482019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-go.html


Radny Leszek Klimek - Pani Radna mogła uczestniczyć w tej wizji i zobaczyć czy 

tam jest parking. 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie 

przedmiotowego projektu uchwały z obrad sesji. 

Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do wniosku Radnej, przypomniał, że  

powyższa sprzedaż działki została już zaplanowana w budżecie gminy. 

Radny Jarosław Sorys – przypomniał, że na ostatnim połączonym posiedzeniu 

komisji  został zgłoszony wniosek o ściągnięcie powyższego projektu uchwały                   

z porządku obrad sesji,  mając na względzie te uwagi o których mówiliśmy. Te dwie 

działki są już zagospodarowane, więc może ich nie sprzedawać, tylko je wydzierżawić. 

Na tym posiedzeniu był również obecny Pan Wice-Burmistrz i wiedział, że taki wniosek 

został podjęty jednogłośnie. 

Burmistrz Tomasz Latocha po uzyskaniu wyjaśnień ze strony  Dyrektora 

merytorycznego wydziału wyjaśnił temat dzierżawy przedmiotowych działek. 

Trzydzieści lat potrzebujemy, by ta dzierżawa nam się zwróciła.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa poprosił o podanie jaka jest wysokość stawki za 

dzierżawę przedmiotowych działek, w jaki sposób dokonano wyliczeń, że aż 30 lat 

potrzeba jest by nam się ta kwota zwróciła. Radna poprosiła o przekazanie dokumentu 

dot. wyrażenia zgody na dzierżawę. 

Na zapytanie udzielił odpowiedzi Burmistrz Tomasz Latocha.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zapytała, dlaczego Pan Wice-Burmistrz będąc na 

komisji nie wspomniał nic na temat dzierżawy tych działek. Mieliśmy ten grunt 

zobaczyć, czy to była jakaś tajemnica ? 

Na zapytanie udzielił odpowiedzi Burmistrz Tomasz Latocha – nie ma tutaj żadnych 

tajemnic, każdy radny jeżeli czuje niedosyt informacji może podejść do  

merytorycznego wydziału i te informacje uzyskać. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka ogłosiła w tym momencie 

10 minut przerwy w obradach. 

Obrady po przerwie. 

Radny Jarosław Sorys – zauważył, że mając swój grunt można byłoby na nim np. 

utworzyć strefę płatnego parkowania i czerpać korzyści do budżetu gminy. 

Radny Jarosław Sorys – wyjaśnił, że komisja głosowała w ten sposób nad  

wydzierżawieniem  przedmiotowych działek ponieważ nie było informacji, że dzierżawa 



już  funkcjonuje. Zapytał, czy potencjalny nabywca wyraził chęć dzierżawy dalszej jej 

części jeśli sprzedaż nie dojdzie  skutku. 

Burmistrz Tomasz  Latocha odpowiedział, potencjalny nabywca nie wyraził chęci 

dalszej dzierżawy, tylko jest nastawiony na wykup przedmiotowego gruntu. 

Więcej pytań w dyskusji brak. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka poddała pod głosowanie wniosek radnej 

Ewy Chmielarz – Żwawa jak niżej: 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

ściągnięcia z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, 

Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys; 

PRZECIW (11) - Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria 

Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej 

Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Barbara Borowiecka; 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

Innych pyta nie było, wobec czego Przewodnicząca Maria Kądziołka – zamknęła 

dyskusję i poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba przedstawił projekt 

uchwały,  a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  go pod  

głosowanie - odbyło się głosowanie; 

Głosowano w sprawie: 

za projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;.  

 

 

 



Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 

Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, 

Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

PRZECIW (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara 

Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

 

Uchwała nr VI/49/2019 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582989,uchwala-nr-

vi492019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-

nieruchomosci.html 

 

9) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/90 Rady 

Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia 21 marca 1990 r; 

 

Projekt uchwały objaśnił Burmistrz Tomasz Latocha. 

Uwag radnych brak. 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka –poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny przedstawił projekt 

uchwały,  a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie  

- odbyło się głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

za projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta 

i Gminy w Brzesku z dnia 21 marca 1990 r; 

 Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1; 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582989,uchwala-nr-vi492019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582989,uchwala-nr-vi492019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582989,uchwala-nr-vi492019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-nieruchomosci.html


Wyniki imienne: 

ZA (12) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 

Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, 

Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

PRZECIW (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara 

Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys 

NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk; 

 

Uchwała nr VI/50/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582995,uchwala-nr-vi502019-z-dnia-

27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xii5090-rady-narodowej-miasta-i-gm.html 

 

10) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Brzesko w 2019 r.; 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha objaśnił projekt uchwały. 

Radny Bogusław Sambor w nawiązaniu  do przedstawionego programu 

zaproponował, by na przyszłość szerzej podejść do tematu, ma tutaj na uwadze 

dofinansowanie gminy do sterylizacji bezdomnych zwierząt. W miastach które 

wprowadziły sterylizacje nastąpił spadek bezdomnych zwierząt o 70 %. Należy się nad 

tym zastanowić  myśląc o przyszłych latach. 

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) odpowiedział, że nie mamy żadnych 

narzędzi prawnych by zmusić  właścicieli do takich działań. Burmistrz przybliżył 

prowadzone  działania przez UM dot. adopcji bezdomnych zwierząt. 

Radny Adam Kwaśniak zapytał dlaczego obecnie wybrane jest tylko jedno 

schronisko w Wieliczce. W latach poprzednich korzystaliśmy również ze schroniska         

w Nowym  Targu, czy są z tego powodu jakieś wymierne korzyści dla gminy.  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego  

Adama Kwaśniaka. 

Radny Adam Kwaśniak  (Ad Vocem) zawnioskował o zorganizowanie 

niezapowiedzianego wyjazdu radnych do schroniska w Wieliczce oraz zapytał jakie 

kwoty z tego tytułu ponosi gmina, czy każdorazowo jest opłacany pobyt zwierzęcia       

w schronisku, czy jest to kwota roczna.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582995,uchwala-nr-vi502019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xii5090-rady-narodowej-miasta-i-gm.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582995,uchwala-nr-vi502019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xii5090-rady-narodowej-miasta-i-gm.html


Burmistrz Tomasz Latocha - taki wyjazd zostanie zorganizowany w odpowiednim 

terminie bez powiadamiania zarządców schroniska. Zaproponował, by ten temat 

omówić na merytorycznej komisji z udziałem merytorycznego pracownika UM. 

Radny Jarosław Sorys  stwierdził, że temat był analizowany na komisjach jednak 

widzi, iż nie wszystkie pytania wyczerpująco zostały wyjaśnione. Gdyby na sesji był 

obecny merytoryczny pracownik wówczas na wiele pytań udzieliłby zapewne 

odpowiedzi tak jak to bywało w latach poprzednich. Radny zwrócił uwagę, że w czasie 

dyskusji na komisjach była mowa o schronisku w Borku, a nie w Wieliczce. Można było 

wiele spraw wyjaśnić wcześniej. 

Burmistrz Tomasz Latocha – odniósł się do możliwości dyskusji i zadawania pytań 

na merytorycznych Komisjach Rady.  

Radny Bogusław Sambor (Ad Vocem) wyjaśnił, że w dyskusji chodzi o schronisko 

w Borku prowadzone przez Fundacje z Wieliczki. 

W dyskusji  pomiędzy radnym Sorysem i Burmistrzem odniesiono się do zrozumiałego 

czytania materiałów przedstawianych Radnym.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt 

uchwały. Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła sprawdzenie 

quorum i poddała  pod głosowanie projekt uchwały jak niżej - odbyło się głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

za projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko            

w 2019 r.;. 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) - Barbara Borowiecka, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 

Klimek, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej 

Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara 

Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys; 

 

NIEOBECNI (2) - Franciszek Brzyk, Maria Kucia; 



 

Uchwała nr VI/51/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582998,uchwala-nr-vi512019-z-dnia-

27032019-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.html 

 

11) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat 

dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych 

opłat; 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Projekt uchwały objaśnił  radny Jarosław Sorys.  Biorąc pod uwagę wnioski                         

z posiedzenia komisji Radny zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały poprzez 

dodanie w pkc.”n” „zasłużonych dawców przeszczepów”. Następnie Radny uzasadnił 

przedmiotowy projekt uchwały oraz skutki finansowe wprowadzonych ulg. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kamil Trąba – odniósł się do projektu 

uchwały i naniesionej autopoprawki. Dawców przeszczepów nie ma dużo, przedstawił 

dane statystyczne -  ile takich osób jest na terenie Polski i powiatu, dlatego wniosek 

jest zasadny.  

Radny Piotr Duda poinformowała, że osobiście zna z terenu Miasta Brzeska 1 osobę 

dawce szpiku. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka wyjaśniła, że autor projektu uchwały wyraził 

zgodę by wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały, dlatego nie będziemy jej 

głosować. 

Burmistrz Tomasz Latocha – wyraził swoje zadowolenie, iż może  pracować              

w instytucji z osobami, które są dawcami przeszczepów. Jest to dla niego wielki 

zaszczyt. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) – do wypowiedzi Burmistrza, zaszczytem jest 

dla nas, że wśród nas są honorowi dawcy krwi i przeszczepów, ale należy się również 

szacunek dla tych którzy potrafią to dostrzec. Podziękował i poprosił o pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582998,uchwala-nr-vi512019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1582998,uchwala-nr-vi512019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi.html


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił projekt 

uchwały,  a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie 

- odbyło się głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

za projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej               

w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego 

parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu 

pobierania tych opłat; 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, 

Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

NIEOBECNI (2) - Franciszek Brzyk, Maria Kucia; 

Uchwała nr VI/52/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583000,uchwala-nr-vi522019-z-

dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix472015-rady-miejskiej-

w-brzesku-.html 

 

12) projekt uchwały w sprawie  wyboru radnych do składu komisji 

opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe; 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Sekretarz Stanisław Sułek objaśnił projekt uchwały jw.  

Radny  Bogusław Sambor – zgłosił kandydaturę radnego Rafała Cichońskiego do 

składu komisji. 

Radny  Rafał Cichoński wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie Radny zgłosił 

kandydaturę Radnego Karola Mroza na członka komisji. 

Radny Karol Mróz wyraził zgodę na kandydowanie. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583000,uchwala-nr-vi522019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix472015-rady-miejskiej-w-brzesku-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583000,uchwala-nr-vi522019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix472015-rady-miejskiej-w-brzesku-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583000,uchwala-nr-vi522019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix472015-rady-miejskiej-w-brzesku-.html


Radna  Ewa Chmielarz-Żwawa – zgłosiła kandydaturę Radnego Marcina Ciureja, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 

Burmistrz Tomasz Latocha – zaproponował radnemu Karolowi Mrozowi                        

o kandydowanie na członka komisji z ramienia Burmistrza Brzeska. 

Radny Karol Mróz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatów nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że zostało 

zgłoszonych dwóch kandydatów, są dwa miejsca w komisji do obsadzenia więc 

zaproponowała, aby Rada zagłosowała blokiem, nad dwoma kandydatami. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba  odczytał projekt 

uchwały, następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go  pod 

głosowanie - odbyło się głosowanie.  

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do składu komisji opiniującej wnioski           

o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe;                                            

(zgłoszono: Radnego Marcin Ciureja oraz Radnego Rafał Cichońskiego).  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, 

Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Adam 

Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, 

Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) – Rafał Cichoński; 

NIEOBECNI (2) - Franciszek Brzyk, Maria Kucia. 

 

 

 

 



Uchwała nr VI/53/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583004,uchwala-nr-vi532019-z-

dnia-27032019-r-w-sprawie-wyboru-radnych-do-skladu-komisji-

opiniujacych-wniosk.html  

 

13) projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art.42 ust.7 pkt 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych                   

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzesko. 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka – otwierając dyskusję poprosiła Dyrektor 

Wydziału EKiS Pana Józefa Cierniaka  o omówienie projektu uchwały. 

Dyrektor Józef Cierniak - objaśnił projekt uchwały jak wyżej. 

Po omówieniu projektu uchwały – nie było pytań, wobec czego Przewodnicząca Rady 

Maria Kądziołka – zamknęła dyskusję i poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  odczytał projekt 

uchwały,  a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go  pod 

głosowanie (odbyło się głosowanie).  

Głosowano w sprawie: 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

wymienionych w art.42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Brzesko. 

 Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2; 

Wyniki imienne: 

ZA (19) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 

Leszek Klimek, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, 

Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny 

NIEOBECNI (2) - Franciszek Brzyk, Maria Kucia; 

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583004,uchwala-nr-vi532019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyboru-radnych-do-skladu-komisji-opiniujacych-wniosk.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583004,uchwala-nr-vi532019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyboru-radnych-do-skladu-komisji-opiniujacych-wniosk.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583004,uchwala-nr-vi532019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyboru-radnych-do-skladu-komisji-opiniujacych-wniosk.html


Uchwała nr VI/54/2019 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583005,uchwala-

nr-vi542019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-ustalenia-tygodniowego-obowiazkowego-

wymiaru-godzin-.html 

 
14) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie                   
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Otwierając omawianie w/w uchwały oraz dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Maria Kądziołka oddała głos Sekretarzowi Gminy Panu Stanisławowi Sułkowi. 
Pytań radnych brak. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – zamknęła dyskusję i poprosiła                
o przedstawienie projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt 
uchwały,  a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie 
- odbyło się głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2: 
 
Wyniki imienne: 

ZA (18) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 
Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, 
Leszek Klimek, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, 
Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Adam Kwaśniak; 

NIEOBECNI (2) - Franciszek Brzyk, Maria Kucia; 

 
Uchwała nr VI/55/2019  https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583008,uchwala-
nr-vi552019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-
budzecie-gminy-sr.html 

 

Ad. 15. Wolne wnioski i zapytania. 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583005,uchwala-nr-vi542019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-ustalenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583005,uchwala-nr-vi542019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-ustalenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583005,uchwala-nr-vi542019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-ustalenia-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583008,uchwala-nr-vi552019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-sr.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583008,uchwala-nr-vi552019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-sr.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1583008,uchwala-nr-vi552019-z-dnia-27032019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-sr.html


1) Przypomniała radnym o upływającym z dniem 30 kwietnia br. terminie składania 
oświadczeń majątkowych Radnych; 

2) Przedstawiła treść pisma Mieszkanki Brzeska Pani LG dot. zaśmieconych 
terenów na Osiedlach Kościuszki - Ogrodowa i Jagiełły, oraz wysprzątania 
innych miejsc na terenie Miasta Brzeska, które wskazała w piśmie; 
Przewodnicząca przedstawiła  jakie podjęte działania w sprawie usunięcia 
wskazanych nieczystości przez odpowiedzialne za taki stan rzeczy służby; 

3) Przedstawiła treść pisma mieszkańców ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku                 
o wykonanie nawierzchni ulicy wraz z chodnikami i kanalizacją w tych ulicach; 

4) Przedstawiła treść pismo Przewodniczącej Rady Gminy Raciechowice dot. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice. 

5) Przedstawiła treść pisma Pani L.G. dot. nadania nazwy rondu w Brzesku – 
Przewodnicząca przypomniała historię propozycji nadania rondu nazwy- 
najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej 
sprawie. 

6) Przewodnicząca poinformowała o piśmie jakie wpłynęło do Rady Miejskiej 
przedsiębiorców wnioskujących o wydłużenie godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych do godz.24.00 . Wpłynęło również pismo mieszkańców, którzy nie 
wyrażają na to zgody. Pismo zostanie przekazane na posiedzenia komisji              
z całością dokumentacji w sprawie do przeanalizowania. 

7) Przedstawiła  informację dot. przejęcia  gruntu w Jasieniu z przeznaczeniem pod 
drogę gminną. 

 
W dyskusji wzięli udział: 

Radna  Barbara Borowiecka – odniosła się do pisma Pani LG., które  było 
przedstawione na komisjach. Od kilku lat Osiedle jest sprzątane od kwietnia do 
września, również po piśmie Pani miejsca newralgiczne zostały wysprzątane. Na 
komisji zgłosiła wniosek o zakup koszy więc ma nadzieję, że  uda się  je ustawić w tych 
miejscach najbardziej zaśmiecanych. Radną cieszy fakt, iż w roku bieżącym będzie  
realizowana inwestycja  budowy Parku Wypoczynku, bo jeśli już uporządkujemy ten 
teren to nie będzie tak zaśmiecany jak do tej pory. W odniesieniu do drugiego pisma 
Pani LG. W poprzedniej kadencji sprawdziła iż ten teren i rondo należy do Sołectwa 
Jasień i w tej kwestii miał zadecydować Pan Sołtys. Temat jest ponawiany i w tej 
kwestii na pewno wypowiedzą się mieszkańcy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła historię rozpatrywania wniosku           
o nadanie nazwy rondu w Brzesku. W związku z tym, że są dwa wnioski o nadanie 
nazwy  rondu najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie konsultacji. 

 
Radny  Adam Kwaśniak podniósł się do wniosków formalnych składanych dot. 
zastosowania obniżki za odbiór odpadów od dzieci i ludzi starszych po 70 roku życia. 
Wnioski złożył na prośbę rodziców i emerytów. Odpowiedź Pani Przewodniczącej, która 
poinformowała, że jest to nieprawdopodobne, iż składam takie wnioski, nie 
zareagowałem, natomiast mieszkańcy skomentowali, iż jest nieprawdopodobne, że 
pani przewodnicząca składa takie uwagi.  Dziwi go fakt iż radni byli przeciwko tym 
wnioskom. Dzieci winniśmy chronić, a ludziom starszym po 70 roku życia pomagać. 



Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  odpowiedziała -  
nieprawdopodobne było powiedziane do sytuacji, że Pan Radny składając wniosek nie 
wskazał kosztów. Jest nagranie można odsłuchać. Nie pokazał radny kosztów jakie 
będą skutkiem wprowadzenia tych zmian. 

Radny  Adam Kwaśniak (Ad Vocem)-  stwierdził, że Pan Burmistrz mógł dokonać 
wyliczeń, można było również temat przedyskutować na komisjach. Radny zwrócił 
uwagę, iż około 1000 osób nie płaci za śmieci, należy uszczelnić system opłat i będą      
z tego dodatkowe dochody. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka - przypomniała, że zasadą jest 
iż jeśli chcemy wprowadzić do budżetu dodatkowe zadanie to wskazujemy skąd środki 
na ten cel.  

Radny  Adam Kwaśniak (Ad Vocem) – stwierdził, że niegrzecznie jest tak mówić 
mieszkańcom Brzeska. 

Radny  Jarosław Sorys -  zawnioskował o wysprzątanie terenu położonego przy 
zjeździe z autostrady do Brzeska. Jest tam spór o własność działki, wnioskuje                   
o wystąpienie do Starostwa Powiatowego, by ustalił z GDDKiA kto jest właścicielem tej 
działki, bo śmieci są i nie najlepiej to o nas świadczy - bo jest tam nielegalne wysypisko. 
Radny poprosił ponadto o informacje, czy w związku z zaplanowanym strajkiem 
nauczycieli jest obawa, że w naszej gminie egzaminy gimnazjalne i ośmioklasisty mogą 
się nie odbyć. 

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego 
Sorysa dot. zaśmiecanego terenu, prowadzone są działania, ustalono, iż jest to teren 
Generalnej Dyrekcji Dróg. Teren zostanie posprzątany w najbliższym czasie, a GDDKiA 
obciążona zostanie kosztami tego sprzątania. Ponadto  Burmistrz przybliżył jakie są 
prowadzone działania organizacyjne ze strony Gminy, by egzaminy gimnazjalne               
i ósmych klas odbyły się bez przeszkód. Radni będą na bieżąco informowani w tym 
temacie. 

Radna Barbara Borowiecka odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącej dot. 
przekazania pisma Pani LG. W sprawie nadania nazwy rondu by nie wprowadzała 
radnych w błąd. Przedstawiła jakie podjęła starania i działania celem przekazania 
pisma do sołtysa wsi  Jasień, na co przedstawi odpowiednie dokumenty. 

Radny Adam Kwaśniak poinformował o zalegających śmieciach na drodze 
prowadzącej do lasu Szczepanowskiego.  Radny zawnioskował o wystąpienie do Lasów 
Państwowych o ich wysprzątanie. 

Radna Anna Lubowiecka - poinformowała o zorganizowanej przez nią osobiście 
akcji zbierania śmieci we wspomnianym lesie. 

Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) zwrócił uwagę na fakt kto  pozbierane śmieci 
wywiezie na wysypisko. 

Przewodnicząca Rady Maria Kądziołka  przypomniała, że tak jak powiedziała 
radna Borowiecka na Osiedlach w mieście sprzątamy śmieci, a za kilka dni jest tak 



samo. Odniosła się do wypowiedzi radnej Borowieckiej, gdzie powiedziała iż nie 
znalazła w Urzędzie żadnych dokumentów na ten temat. 

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, że przekazała dokumenty sołtysowi wsi 
Jasień i to sołtys winien udzielić  odpowiedzi. Jeżeli była uchwała sołectwa to dlaczego 
wracamy do tematu. 

Przewodnicząca Rady Maria Kądziołka odpowiedziała, że wracamy do tematu 
ponieważ mamy dwa wnioski o nazwę dla ronda. 

 
Radna Anna Lubowiecka odniosła się do tematu zbierania śmieci i finansowania 
likwidacji dzikich wysypisk śmieci z funduszu za odbiór odpadów. 

 
Ad.16. Zamknięcie obrad Sesji. 

Po wyczerpaniu  porządku obrad  Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 
Kądziołka zamknęła obrady  VI sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na 
dzień 27 marca  2019 r.  

                                                                  Przewodnicząca 
                                                               Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                                                                  mgr Maria Kądziołka 

Przygotował(a): Zespół Spraw Samorządowych  

Inspektor  Marta Kółkowska 

________________________________________ 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
 


