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Rada Miejska w Brzesku 

 

Protokół Nr XI/2019 

XI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 28 sierpnia 2019  

Obrady rozpoczęto 28 sierpnia 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 18:42 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków. 

Obecni: 

1. Barbara Borowiecka 

2. Franciszek Brzyk 

3. Ewa Chmielarz-Żwawa 

4. Rafał Cichoński 

5. Jadwiga Dadej 

6. Piotr Duda 

7. Barbara Górczewska 

8. Maria Kądziołka 

9. Leszek Klimek 

10. Maria Kucia 

11. Adam Kwaśniak 

12. Anna Lubowiecka 

13. Zbigniew Łanocha 

14. Karol Mróz 

15. Bogusław Sambor 

16. Jarosław Sorys 

17. Kamil Trąba 

18. Bartłomiej Turlej 

19. Adrian Zaleśny  

Nieobecni Radni: 

1. Marcin Ciurej 

2. Marek Górski  

Listy obecności stanowią załączniki do protokołu druk nr 1 i 2. 
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Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła  obrady XI Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 – 2023, zwołanej na dzień 28 sierpnia  2019 r. - stwierdziła, 

że obrady sesji są prawomocne, gdyż zgodnie z listą obecności - na ogólną liczbę 21 radnych, 

w sesji uczestniczy 19 radnych. 

Serdecznie powitała Radnych, Burmistrza Brzeska Pana Tomasza Latochę, Wice Burmistrza 

Pana Grzegorza Bracha, Skarbnika Gminy 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, Kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko, zastępców Komendantów: Policji oraz Powiatowej 

Straży Pożarnej w Brzesku, pracowników Urzędu Miejskiego, mieszkańców. 

Przewodnicząca poinformowała, że obrady Sesji Rady Miejskiej w Brzesku są transmitowane i 

nagrywane. 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. 

Na początku Sesji Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha złożył podziękowanie dla Pani K.F. 

- Mieszkanki Brzeska zamieszkującej poza granicami Polski, za przekazanie darowizny na rzecz 

Gminy Brzesko, odczytał List gratulacyjny, który zostanie przesłany do darczyńcy.  

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha i Przewodnicząca Rady Miejskiej  Maria 

Kądziołka złożyli podziękowania Pani Małgorzacie Cuber - Dyrektor MOK w Brzesku w związku 

z zakończeniem pracy zawodowej i przejścia na emeryturę.  

Pani Małgorzata Cuber złożyła serdeczne  podziękowała za dotychczasową współpracę 

wszystkim współpracownikom i wszystkim  osobom z którymi miała przyjemność 

współpracować przez te wszystkie lata pracy zawodowej.  

Za zgodą Rady Miejskiej w Brzesku przystąpiono do punktu trzeciego porządku obrad -

Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska za osiągnięte wyniki sportowe. 

Burmistrz Tomasz Latocha wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej Marią Kądziołka 

wręczyli stypendia Burmistrza Brzeska za osiągnięcia sportowe Jakubowi Kuryłło oraz 

Oliwii Sowa. 

Po wręczeniu stypendiów Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przystąpiła do 

kolejnego punktu Sesji:  

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 



3 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  - przedstawiła proponowany projekt 

porządku sesji, który został Radnym przekazany wraz z materiałami na Sesję? – uwag do 

porządku obrad nie było. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Brzeska za osiągnięte wyniki sportowe. 

4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, 

Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej                

w Brzesku. 

5. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołu z obrad sesji odbytej w dniu                      

24 kwietnia, 26 czerwca i 5 lipca 2019 r. 

6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym. 

7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej 

sesji. 

8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji. 

9. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. 

10. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 

2019/2020. 

11. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych. 

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019; 

b) zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

c) uchylenia Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu 

samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku. 

d) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 

2019-2023; 
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e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Brzeska; 

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, 

a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r. 

g) wyboru ławników na kadencję 2020-2023 

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko – projekt 

uchwały został wycofany w dalszej dyskusji. 

h) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

i) zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania; 

j) w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem                        

z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko. 

k) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata 2019-2022. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Zapytania radnych. 

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

16. Wolne wnioski i zapytania. 

17. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Ad. 4. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz 

Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku. 

Radny Jarosław Sorys skierował  zapytanie do Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku:  

 

1) W sprawie ponownej analizy organizacji ruchu ścieżek rowerowych na ul. Lipowskiej                  

w Jadownikach; 

2) W sprawie nie przestrzegania tonażu ciężarówek na ul. Staropolskiej w Jadownikach;  

3)  W sprawie poprawy jakości sprzętu kamery na budynku Domu Ludowego w Jadownikach;  

 

Radny Piotr Duda – zwrócił się do  Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku w sprawie 

zwiększenia częstotliwości pieszych patroli w mieście, są to uwagi zgłaszane przez 

mieszkańców;  
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Burmistrz Tomasz Latocha nawiązał do współpracy Gminy Brzesko z Komendą Policji, 

zwiększenia ilości patroli policji na brzeskim Rynku. 

Zastępca Komendanta Policji w Brzesku podziękował Burmistrzowi Brzeska za 

przekazanie na rzecz brzeskiej policji  alkomatu. 

 

Ad. 5. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołu z obrad sesji odbytej 

w dniu 24 kwietnia, 26 czerwca i 5 lipca 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka odtworzyła dyskusje w tym punkcie 

obrad - poinformowała, że do protokołów z Sesji odbytych w dniach 24 kwietnia 2019 r., 26 

czerwca    i 5 lipca 2019 roku nie wniesiono żadnych uwag.  Pytań radnych brak. Wobec 

powyższego  zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Brzesku protokoły zostały przyjęte.   

Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że w materiałach na 

sesję radni otrzymali powyższe sprawozdanie, w związku z czym otworzyła dyskusję w punkcie 

6 Sesji - Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Jarosław Sorys – zadał pytania dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych tj. 

wykonanie chodnika przy ul. Piastowskiej w Brzesku. Czy rozważano możliwość zmiany 

sposobu realizacji tej inwestycji,  bo czas biegnie i nie zdążymy z jego realizacją do końca roku. 

Czy jest szansa na to by ten projekt  zmienić?  Radny zapytał w sprawie  ogłoszenia wyników 

konkursu  pozyskania środków na budowę dróg samorządowych min.  dot.  budowy dróg na 

Pomianowskim Stoku, ul. Odrodzenia. Zadał również pytania dotyczące:  wprowadzenia  

zakazu korzystania ze ścieżek rowerowych przez samochody ciężarowe, wykorzystania 

środków finansowych zaplanowanych w budżecie na wykonanie  klimatyzacji w  budynku DL 

w Jadownikach, terminu rozstrzygnięcia złożonego wniosku przez Gminę do programu „ Mosty 

Regionu”.  

 Na zapytania radnego odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Po udzielonych 

odpowiedziach i wyjaśnieniach Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym 

punkcie obrad. 

Ad. 7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres 

od ostatniej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że w okresie 

sprawozdawczym odbyły się dwie sesję RM w dniu 21 czerwca i 5 lipca br. Radni otrzymali 

powyższe sprawozdanie w wersji elektronicznej, w związku z czym otworzyła dyskusję                 

w punkcie 7 obrad -  Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 

okres od ostatniej sesji. 
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Do dyskusji w tym punkcie obrad nikt się nie zgłosił, sprawozdanie zostało przyjęte, następnie 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. Sprawozdanie 

zostało przyjęte – stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że radni otrzymali 

powyższą informację w wersji elektronicznej  i otworzyła dyskusję w punkcie 8 porządku obrad 

- Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje 

i zapytania za okres od ostatniej sesji 

Pytań radnych do informacji nie było, wobec czego zgodnie ze Statutem informacja 

została przyjęta – stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca Rady Miejskiej 

zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Ad. 9. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwierając dyskusję w tym punkcie 

obrad poinformowała, że radni otrzymali powyższe sprawozdania  w wersji elektronicznej, na 

posiedzeniach komisji sprawozdania zostały omówione  - pytań nie było. Rada Miejska                 

w Brzesku przyjęła sprawozdania jw., następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła 

dyskusje w tym punkcie obrad. 

  

Ad.10. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2019/2020. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwierając dyskusję w tym punkcie 

obrad poinformowała, że radni otrzymali informacje na temat przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020 w wersji elektronicznej, informacja została 

również przedstawiona i omówiona na posiedzeniach komisji. 

Burmistrz Tomasz Latocha omówił  stan  przygotowanie placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego, odbytych kontroli, remontów, przeniesienia SM do PSP nr 1 itp.  

Pytań do przedstawionych informacji nie było – wobec czego Przewodnicząca Rady Miejskiej 

zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Ad. 11. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.  (za okres od 

21.06.2019 r.) 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Przewodniczących Komisji jak niżej  o złożenie sprawozdań: 
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1. Radna Rady Miejskiej Maria Kucia Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej       

i Rodziny złożyła sprawozdanie z posiedzenia Komisji. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Zdrowia-Pomocy-

Spolecznej-i-Rodzony-z-dnia-05-07-2019.pdf 

2.  Radny Rady Miejskiej Rafał Cichoński Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich   

i Porządku Publicznego złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji; 

1) http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Spraw-

Obywatelskich-Porzadku-Publ-i-Prom-z-dnia-04.07.2019-r..pdf 

2) http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/wnioski-z-dnia-21.VIII_.2019.pdf 

3. Radny Bogusław Sambor Przewodniczący komisji  Gospodarki Finansowej  złożył 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji.  

1) http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wspolne-posiedzenie-Komisji-

Gospodarki-Finansowej-oraz-Komisji-Gospodarki-Komunalnej-Ochrony-Srodeowiska-i-

Rolnictwa-z-dnia-05-07-2019.pdf 

2) http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-

Finansowej.pdf 

 

4. Radny Rady Miejskiej Piotr Duda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/wnioski-z-dnia-20-sierpnia-2019-r..pdf 

5. Radny Rady Miejskiej Bartłomiej Turlej Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury            

i Sportu złożył sprawozdanie posiedzenia Komisji. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Oswiaty.pdf 

 

6. Radny Rady Miejskiej Leszek Klimek  Przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej 

złożył sprawozdanie posiedzenia Komisji. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Gospodsarki-

Komunalnej-Ochrony-rodowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-19-08-2019-r..pdf 

7. Radny Karol Mróz Przewodniczący komisji Statutowej Komunalnej złożył sprawozdanie 

posiedzenia Komisji. 

Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła dyskusje w tym 

punkcie obrad. 

 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Zdrowia-Pomocy-Spolecznej-i-Rodzony-z-dnia-05-07-2019.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Zdrowia-Pomocy-Spolecznej-i-Rodzony-z-dnia-05-07-2019.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Spraw-Obywatelskich-Porzadku-Publ-i-Prom-z-dnia-04.07.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Spraw-Obywatelskich-Porzadku-Publ-i-Prom-z-dnia-04.07.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/wnioski-z-dnia-21.VIII_.2019.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wspolne-posiedzenie-Komisji-Gospodarki-Finansowej-oraz-Komisji-Gospodarki-Komunalnej-Ochrony-Srodeowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-05-07-2019.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wspolne-posiedzenie-Komisji-Gospodarki-Finansowej-oraz-Komisji-Gospodarki-Komunalnej-Ochrony-Srodeowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-05-07-2019.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wspolne-posiedzenie-Komisji-Gospodarki-Finansowej-oraz-Komisji-Gospodarki-Komunalnej-Ochrony-Srodeowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-05-07-2019.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Finansowej.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Finansowej.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/wnioski-z-dnia-20-sierpnia-2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Oswiaty.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Gospodsarki-Komunalnej-Ochrony-rodowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-19-08-2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Gospodsarki-Komunalnej-Ochrony-rodowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-19-08-2019-r..pdf
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Ad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019; 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła o wprowadzenie 

do tematu Skarbnika Gminy Panią Celinę Łanocha, która dokonała szczegółowego 

omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 

2019.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Radny Adam Kwaśniak - zapytał w sprawie zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 

754 –zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Jasieniu, koszt zakupu samochodu wyniósł 

47.500 złotych, uzupełniony o kwotę 7 tysięcy złotych z Gminy Brzesko. Skąd OSP miało środki 

własne w wysokości 40 tysięcy złotych  na zakup samochodu  jak również poprosił o podanie 

roku produkcji tego samochodu. 

Na zapytanie radnego odpowiedział Burmistrz Tomasz Latocha, który przedstawił  w jakiej 

kwocie gmina udzieliła wsparcia finansowego na zakup samochodu dla OSP Jasień, markę 

samochodu i jego wyposażenie.  Środki własne OSP  przeznaczyła z  oszczędności.  

 

Radny Leszek Klimek Prezes OSP w Jasieniu  udzielił dodatkowych wyjaśnień do 

wypowiedzi Burmistrza na zapytanie radnego Kwaśniaka. 

 

Radny Adam Kwaśniak zapytał do zapisu w  dziale  926 - modernizacja nawierzchni boiska 

Orlika, koszt 40 tysięcy złotych. Czym ten wydatek jest spowodowany?, czy tym, iż 

nawierzchnia boiska jest rakotwórcza i zagraża zdrowiu  korzystających z boiska ? 

 

Na zapytanie radnego odpowiedział Burmistrz Tomasz Latocha ma nadzieje, że wszystkie 

substancje z których były wykonywane Orliki posiadały wszystkie niezbędne atesty, które 

świadczą o tym, że te wszystkie substancje i materiały użyte do budowy boiska są dopuszczone 

zgodnie z prawem do budowy takich obiektów. Po objęciu urzędu Burmistrza zapoznał się z 

całą infrastrukturą  którą BOSiR zarządza, na boisku były ubytki nawierzchni – przedstawił 

jakie, co zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników tego Orlika dlatego też zlecił 

Dyrektorowi BOSiR dokonanie niezbędnych remontów.   

 

 

Następnie Dyrektor BOSiR Marek Dadej, uzupełnił wypowiedź Burmistrza oraz przedstawił 

wykaz niezbędnych potrzeb remontowych do wykonania w najbliższym czasie na basenie             

i obiektach sportowych BOSiR.  

 

Po dyskusji - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba przedstawił  

projekt uchwały, natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, zarządziła 

sprawdzenie quorum, po czym poddała go pod głosowanie projekt uchwały jak niżej: 
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Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019;  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, 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; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Barbara Górczewska, Adam Kwaśniak, 

Zbigniew Łanocha; 

NIEOBECNI (2) - Marcin Ciurej, Marek Górski. 

Uchwała nr XI/92/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 – w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019 - została podjęta.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655367,uchwala-nr-xi912019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-2019.html 

 

b) zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 

2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła o wprowadzenie 

do tematu Skarbnika Gminy Panią Celinę Łanocha, która dokonała szczegółowego 

omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej     

w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 

Skarbnik  Gminy Pani Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu 

uchwały w sprawie jw. Pytań radnych brak. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił projekt 

uchwały, po czym Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła sprawdzenie 

quorum, następnie poddała  pod głosowanie projekt uchwały jak niżej: 

 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia    

30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

Wyniki głosowania: 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4; 

 

Wyniki imienne: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655367,uchwala-nr-xi912019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-2019.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655367,uchwala-nr-xi912019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-2019.html
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ZA (15) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, 

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) - Barbara Górczewska, Adam Kwaśniak; 

NIEOBECNI (4) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Marek Górski; 

 

Uchwała nr XI/92/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej – została podjęta: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655371,uchwala-nr-xi922019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-.html 

 

c) uchylenia Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 

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

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Brzesku. 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła o wprowadzenie 

do tematu Skarbnika Gminy Panią Celinę Łanocha, która dokonała szczegółowego 

omówienia projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/58/2019 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu samochodu 

służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka 

poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Kamila Trąbę                                

o przedstawienie projektu uchwały, następnie zarządziła sprawdzenie quorum  po czym 

poddała  pod głosowanie projekt uchwały jak niżej:   

 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

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

dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Brzesku. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Barbara 

Górczewska, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655371,uchwala-nr-xi922019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655371,uchwala-nr-xi922019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesku-.html
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Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej 

Turlej, Adrian Zaleśny; 

 

NIEOBECNI (4) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Marek Górski; 

 

Uchwała nr XI/93/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. uchylenia Uchwały Nr 

VII/58/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu 

samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego         

w Brzesku- została podjęta.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655375,uchwala-nr-xi932019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-vii582019-rady-miejskiej-w-brze.html 

 

d) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Brzesko na lata 2019-2023; 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  

Burmistrz Brzeska Tomasza  Latochę o omówienie powyższego projektu uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Adam Kwaśniak odniósł się do propozycji podwyżki stawki bazowej czynszu najmu 

o 15 %. Radny przedstawił wyliczenia opłat jakie dodatkowo  są doliczane do czynszu najmu. 

Czy są konieczne takie podwyżki ? 

Radny Rafał Cichoński – zapytał w sprawie dalszej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

Spółki MZGM w zakresie budowy parkingów na osiedlach. 

Radny Adam Kwaśniak – zapytał w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych – podał rok 

sprzedaży, powierzchnię mieszkania i cenę sprzedaży. Czym była ta sprzedaż spowodowana  - 

że zostały sprzedane za takie niskie ceny?  

Na zapytanie radnego  odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha  trudno się 

mu odnosić do poprzedniej kadencji gdy Pana Radny był wówczas radnym i Rada Miejska 

głosowała te uchwały. Zwrócił się do Pani Dyrektor Serafin o przypomnienie Panu Radnemu 

Kwaśniakowi nad czym głosował w poprzednich latach.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Małgorzata Serafin – przybliżyła zasady wykupu mieszkań 

komunalnych – zasady te są zgodnie z podjętymi przez poprzednią Radę Miejską uchwałami - 

z bonifikatą dla głównego najemcy. Przedstawiła również zasady sprzedaży mieszkań                      

w przetargach. Następnie, Pani Dyrektor omówiła zagadnienie dotyczące wielkość 

zaproponowanej stawki czynszowej. Co roku koszty utrzymania wzrastają,  dlatego też zwróciła 

się o przyjęcie zaproponowanych w projekcie uchwały stawki czynszu. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655375,uchwala-nr-xi932019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-vii582019-rady-miejskiej-w-brze.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655375,uchwala-nr-xi932019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-vii582019-rady-miejskiej-w-brze.html


12 

 

Radny Adam Kwaśniak  zwrócił uwagę, że  mieszkania, o których wspomniał nie  zostały 

wykupione przez najemców, kwota bazowa do przetargu była dość niska, a sam przetarg był 

ustny.  

Głos zabrał Prezes Spółki MZGM w Brzesku Mirosław Wiśniowski, który udzielił 

odpowiedzi  na zapytanie radnego  Cichońskiego dot. partycypacji spółki w budowie parkingów  

na osiedlach oraz na zapytanie  radnego Kwaśniaka dot. wielkości zaproponowanych podwyżek 

stawek czynszowych w mieszkaniach  komunalnych. 

Po wyczerpaniu listy chętnych do dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskie Maria Kądziołka 

zamknęła dyskusję. Poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Adriana 

Zaleśnego  o przedstawienie projektu uchwał, zarządziła sprawdzenie quorum, po którym 

odbyło się głosowanie projektu uchwały jak niżej: 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019-2023; 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6: 

Wyniki imienne: 

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

Leszek Klimek, Maria Kucia, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, 

Adrian Zaleśny; 

PRZECIW (1) - Adam Kwaśniak; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) - Barbara Górczewska, Zbigniew Łanocha ; 

NIEOBECNI (6) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Marek Górski, Anna 

Lubowiecka, Jarosław Sorys; 

Uchwała nr XI/94/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2019-2023 – 

została podjęta; 

 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655379,uchwala-nr-xi942019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-zasobem-mieszk.html 

 

e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla 

których zarządcą jest Burmistrz Brzeska; 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  

Burmistrz Brzeska Tomasza  Latochę o omówienie powyższego projektu uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655379,uchwala-nr-xi942019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-zasobem-mieszk.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655379,uchwala-nr-xi942019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-wieloletniego-programu-gospodarowania-zasobem-mieszk.html
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Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha - szczegółowo omówił projekt uchwały.   

Radny Adam Kwaśniak – zwrócił uwagę na zaproponowane w projekcie uchwały kolejne 

podwyżki opłat za zajęcie pasa drogowego. Radny odniósł się do poszczególnych propozycji 

stawek zawartych w projekcie uchwały wskazując jednocześnie jaka jest  procentowa 

wysokość tej podwyżki.  

Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do wypowiedzi i wyliczeń radnego Kwaśniaka oraz 

wielkości podwyżek opłat. Przypomniał, że stawki opłat za zajecie pasa drogowego nie  były 

podnoszone od 15 lat. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Kamila Trąbę o przedstawienie 

projektu uchwały, zarządziła sprawdzenie quorum, a następnie poddała  pod głosowanie 

projekt uchwały jak niżej: 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 

gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska;  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, 

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

Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

 

PRZECIW (5) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Adam 

Kwaśniak, Zbigniew Łanocha; 

 

NIEOBECNI (3) - Marcin Ciurej, Marek Górski, Jarosław Sorys; 

 

Uchwała nr XI/95/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest 

Burmistrz Brzeska – została podjęta. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655383,uchwala-nr-xi952019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-wysokosci-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-na-drogach.html 

 

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r. 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  

Zastępcę Burmistrz Brzeska Grzegorza Bracha o omówienie powyższego projektu 

uchwały. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655383,uchwala-nr-xi952019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-na-drogach.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655383,uchwala-nr-xi952019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-wysokosci-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego-na-drogach.html
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W dyskusji głos zabrali: 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach - dokonał szczegółowego omówienia projektu 

uchwały jw. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Adriana Zaleśnego o przedstawienie 

projektu uchwały, zarządziła sprawdzenie quorum, a następnie poddała  pod głosowanie 

projekt uchwały jak niżej: 

Głosowano w sprawie: 

projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) - Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria 

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

Zaleśny; 

 

PRZECIW (1) - Adam Kwaśniak; 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, 

Zbigniew Łanocha; 

 

NIEOBECNI (4) - Barbara Borowiecka, Marcin Ciurej, Marek Górski, Jarosław Sorys; 

 

Uchwała nr XI/96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, a także określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 

01.09.2019 r. – została podjęta. 

 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655385,uchwala-nr-xi962019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych.html 

 

g) wyboru ławników na kadencję 2020-2023; 

Otwierając dyskusję: Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że  ustawa  z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  mówi: 

 w Art.  160.  §  1.   

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których 

obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. 

 Art.  163 §  1.   

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym 

upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655385,uchwala-nr-xi962019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655385,uchwala-nr-xi962019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-ustalenia-planu-sieci-publicznych-szkol-podstawowych.html
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§  2.  Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na 

sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

 Art.  164.  §  1.   

Listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4, rady gmin, 

które dokonały ich wyboru, przesyłają prezesom właściwych sądów, najpóźniej do końca 

października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych ławników rady gmin 

wskazują ławników do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy. 

 

Podejmowaliśmy stosowne uchwały dotyczące wyboru ławników. Zadanie to jest zadanie 

ustawowo zleconym samorządom gminnym. 

Poinformowała, że zgodnie z wymogiem ustawowym –  art. 162 §  9 ustawy Prawo o ustroju 

sądów powszechnych -  Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo 

Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje                     

o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji             

o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego -   wystąpiła do Wojewódzkiego 

Komendanta Policji o opinię. Opinia, która przekazał Komendant Wojewódzki – została 

niezwłocznie przekazana Zespołowi Opiniującemu. 

 

Jak już wcześniej informowała Pani Przewodnicząca  ławnicy będą wybierani w głosowaniu 

tajnym. Jednakże przed przystąpieniem do głosowania poprosiła Przewodniczącego Zespołu 

oceniającego o przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 

spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 

 

Sekretarz Stanisław Sułek Przewodniczący Zespołu oceniającego kandydatów na 

ławników  przedstawił sprawozdanie z prac zespołu oraz opinie z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Wyjaśnił zasady tajnego głosowania dla wyboru ławników.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przypomniała, że w związku z faktem, 

iż ławnicy wybierani są   w głosowaniu tajnym koniecznym jest powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

Prosiła o zgłaszanie Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej – co najmniej trzy osoby. 

 

Przewodnicząca zgłosiła kandydatury na członków komisji skrutacyjnej: 

1. Radnej Anny Lubowieckiej – która wyraziła zgodę na kandydowanie; 

2. Radnej Barbary Borowieckiej - która nie wyraziła zgody  na kandydowanie do komisji 

skrutacyjnej; 

3. Radnego Piotra Duda - który wyraził zgodę na kandydowanie; 

4. Radna Jadwigę Dadej - która wyraziła zgodę na kandydowanie; 

 

Następnie Przewodnicząca zarządziła sprawdzenie qworum radnych obecnych na Sali. 

 

Nastąpiło  Głosowano w sprawie: 

powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyboru ławników 

na kadencję 2020-2023 Radni: Piotr Duda, Anna Lubowiecka, Jadwiga Dadej.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, 

Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil 

Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Adam Kwaśniak; 

 

NIEOBECNI (2) - Marcin Ciurej, Marek Górski; 

KOMISJA SKRUTACYJNA PRZYSTĄPIŁA DO PRACY I PRZYGOTOWANIA KART DO 

GŁOSOWANIA. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minut przerwy w obradach. 

Obrady wznowione po przerwie. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Lubowiecka  przedstawiła zasady 

głosowania tajnego  dla wyboru ławników,  odczytywała kolejno nazwiska radnych z listy 

obecności, a radni  głosowali po przez wrzucenie  karty do głosowania do urny.  

Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia oddanych głosów. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minut przerwy w obradach. 

Obrady wznowione po przerwie. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Anna Lubowiecka odczytała protokoły z wyboru 

ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku, Sadu Pracy Bochni oraz Sądu Okręgowego                       

w Tarnowie na kadencję 2020-2023. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba   odczytał projekt uchwały jak 

niżej. 

 

Uchwała nr XI/97/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.  w sprawie wyboru ławników na 

kadencję 2020-2023 – została podjęta. 

"https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655388,uchwala-nr-xi972019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-wyboru-lawnikow-na-kadencje-2020-2023.html"  

 

 

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko. 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  

Burmistrz Brzeska Tomasza  Latochę o omówienie powyższego projektu uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Burmistrz Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia projektu powyższej 

uchwały.  
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Radny Franciszek Brzyk zabrał głos w temacie propozycji zbycia nieruchomości gruntowej 

w Okocimiu.  Przypomniał historię podziału działki o której mowa, przedstawił własne 
spostrzeżenia i wątpliwości do propozycji sprzedaży nieruchomości w Okocimiu. Przypomniał 
historię utworzenia  Muzeum w budynku Dworu w Okocimiu oraz propozycje  
zagospodarowania w przyszłości przedmiotowych działek. W Okocimiu oprócz tego terenu  nie 

ma już innych gruntów gminnych, nikt nawet nie zapytał przedstawicieli  Sołectwa Okocim        

o podjętej decyzji  podziału tej działki. W centrum Okocimia   brak jest terenów, które mogłyby 

być przeznaczone np. pod budowę przedszkola, czy sklepu. Zwrócić należy również uwagę, że 
występuje brak dojazdu do budynku Domu Ludowego na zaplecze, dojazd odbywa się po 
gruncie prywatnym, może należałoby rozważyć zamianę  tej części gruntu z osobą prywatną    
i nareszcie rozwiąże się problem z dojazdem do budynku. Wokół szkoły również nie ma 
wolnego terenu poza małym placem zabaw na gruncie przekazanym przez Parafię, a poza tym 
nie ma innych terenów gminnych. Temat był poruszany na  ostatnich komisjach,  Radny  
poprosił by wstrzymać się ze sprzedażą przedmiotowego gruntu w Okocimiu i ponownie 
merytorycznie przedyskutować te propozycje. 

Burmistrz Tomasz Latocha – podziękował za cenne spostrzeżenia radnego Brzyka, odniósł 

się do przedstawionych propozycji  nabycia części działki wokół Domu Ludowego w Okocimiu 
w przyszłości, wniosków podjętych przez merytoryczne komisje. Nie ma żadnych przeszkód by 
ten temat ponownie procedować i głos radnego na pewno zostanie uwzględniony.  

Dalszych głosów w dyskusji brak. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minut przerwy w obradach. 

Obrady wznowione po przerwie. 

Radny Franciszek Brzyk zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad sesji 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności 
Gminy Brzesko. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka -  zarządziła sprawdzenie quorum,  po 

czym poddała pod głosowanie wniosek formalny Radnego Franciszka Brzyka: 

o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4; 

Wyniki imienne: 

ZA (17) - Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Barbara 

Górczewska, 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 (4) - Barbara Borowiecka, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Marek Górski; 
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Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności 

Gminy Brzesko - został ściągnięty z porządku obrad sesji.  

 

i) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  

Burmistrz Brzeska Tomasza  Latochę o omówienie powyższego projektu uchwały. 

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały 

jw.  
 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Radnego Kamila Trąbę o przedstawienie projektu 

uchwały, po czym zarządziła sprawdzenie quorum, następnie poddała  pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

 

Wyniki głosowania: 

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

 

 : 

 (18) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Jadwiga 

Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna 
Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, 
Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

 - Adam Kwaśniak; 

- Marcin Ciurej, Marek Górski. 

 

Uchwała nr XI/98/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – została 

podjęta.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655398,uchwala-nr-xi982019-z-dnia-28082019-r-w-

sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-prawa-uzytkowania-wieczyst.html 

 

j) zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 

r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania                      

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania. 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka wyjaśniła, że  

Prokuratura Rejonowa w Brzesku badając legalność aktów prawa miejscowego dokonała 
badania uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Pismem znak: PR Pa 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655398,uchwala-nr-xi982019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-prawa-uzytkowania-wieczyst.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655398,uchwala-nr-xi982019-z-dnia-28082019-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-prawa-uzytkowania-wieczyst.html
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37.2019 z dnia 28.05.2019 r., wniosła „o rozważenie dokonania zmiany /tj. usunięcia/ § 3 ust. 
2 załącznika do w/w uchwały, albowiem treść tych zapisów – stanowiąca w istocie katalog 
materialnych przesłanek odwołania  członków zespołu – wykracza poza ustawowe 
upoważnienie zawarte w delegacji z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy             
w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) w zw. z art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,    
a tym samym stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności załącznika do uchwały w tym 
zakresie”.   

W związku z przedmiotowym wystąpieniem Prokuratury Rejonowej w Brzesku, dnia  
06 czerwca 2019 r. na ręce Pani Bogusławy Czyżyckiej – Paryło Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Brzesku (jednostki merytorycznie odpowiedzialnej z przygotowanie            
i przedstawienie Radzie Miejskiej uchwały) zostało przekazane wystąpienie Prokuratury 
Rejonowej w Brzesku z prośbą „o przygotowanie stosownych zmian dotyczących w/w uchwały 
i przełożenia ich Radzie Miejskiej w Brzesku”. W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego tj. 
16 sierpnie 2019 r. nie wpłynął projekt uchwały zmieniającej – zaszła konieczność jej 
przygotowania i przedstawienia Radzie Miejskiej  w Brzesku. W związku z powyższym  
przedkładam Radzie Miejskiej projekt  uchwały zmieniającej,  celem dokonania przez Radę 
Miejska w Brzesku stosownych zmian.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Adriana Zaleśnego o przedstawienie 

projektu uchwały, a następnie poddała  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

 
zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 
r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania                    

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki 

jego funkcjonowania; 

 

Wyniki głosowania: 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, 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 (2) - Marcin Ciurej, Marek Górski; 

 

 

Uchwała nr XI/99/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powołania i odwoływania 

członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania – została podjęta; 

"https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655401,uchwala-nr-xi992019-z-dnia-28082019-r-w-
sprawie-zmiany-uchwaly-nr-vii372011-rady-miejskiej-w-brzesku.html"  
 
k) w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok                                 
i korzystaniem z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy 
Brzesko. 
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Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  
Burmistrz Brzeska Tomasza  Latochę o omówienie powyższego projektu uchwały. 

W dyskusji udział wzięli: 

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały 
jw. 
Radny Adam Kwaśniak – odczytał i przypomniał treść  interpelacji jaką złożył w dniu  
24 września 2014 roku dot. likwidowanych grobów na cmentarzu komunalnym  i wyboru formy 
przez Spółkę BZK,  upamiętnienia  tych którzy żyli przed nami wcześniej, żyli wśród nas,              
a których groby zostały zlikwidowane. Mieszkańcy mieli różne propozycje  z tym związane –
przedstawił te propozycje. Zwrócił się do Prezesa BZK o odpowiedź, czy coś w tej sprawie 
zostało zrobione, radny poprosił o udzielenie  odpowiedzi na piśmie. Ponadto radny odniósł się 
do wielkości proponowanych kwot opłat w projekcie uchwały – przybliżył stawki obowiązujące 
i propozycje podwyżek jaki to jest procent podwyżki. Mieszkańcy prosili by przekazać, że  
proponowane podwyżki za miejsce pod grób i korzystanie z cmentarza komunalnego są według 
nich nie moralne. Jest to żerowanie na śmierci i ludzkiej krzywdzie. 
 
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha – odniósł się do wypowiedzi radnego Kwaśniaka, 
odpowiedział, iż przedmiotowe opłaty mają być rozłożone na 20 lat, a te obecnie  obowiązujące 
od 2011 roku nie były podwyższane. Burmistrz zwrócił uwagę na stosowane podwyżki cen na 
własnym przykładzie np. w przypadku  kosztów zakupu szczepionek, gdzie 3 miesiące temu  
płacił za szczepionkę na alergię 3, 50 zł , a teraz za to samo lekarstwo ponad 790 zł. Różne 
rzeczy są niemoralne ale w przypadku tej szczepionki jej koszt w niektórych wypadkach będzie 
pochłaniał 1/3 dochodu rodziny , nad czym ubolewa. 

 

Głos zabrał Prezes Spółki BZK Jan Niedzielski - który przedstawił radnym  informacje na 
temat obowiązujących stawek i propozycji ich regulacji, a także wielkość kosztów związanych 
z utrzymaniem cmentarza komunalnego, wywozu śmieci, których ceny  drastycznie wzrosły w 
bardzo krótkim okresie czasu. Przychody przewyższają znacznie koszty utrzymania cmentarza. 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – zgłosiła formalny wniosek o ściągnięcie powyższej 
uchwały z porządku obrad sesji. Radna uzasadniła wniosek tym,  iż dopiero  na sesji zostało 
przedstawione porównanie cen. Projekt winien być omówiony na wszystkich komisjach 
ponieważ jest to kolejna podwyżka opłat dla mieszkańców. 

 Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – przypomniał, że na każdym posiedzeniu Komisji 
radni mieli podaną informację na temat  cen jakie  zostały zawarte we wniosku BZK i była 
możliwość porównania stawek obecnych i proponowanych. Na każdym posiedzeniu komisji 
informował o tym fakcie radnych. Burmistrz wskazał jakie są kwoty tych podwyżek                       
w rozłożeniu na 20 lat. Są to opłaty które po ich urealnieniu pozwolą na to by to miejsce nam 
bliskie było utrzymane w należytym  porządku tak by można było godnie uczcić pamięć naszych 
zmarłych.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – (Ad-Vocem) – przypomniała, że Komisja Zdrowia, której jest 
członkiem, nie opiniowała powyższego projektu uchwały, a jest członkiem tylko tej jednej 
komisji, więc prosi by przegłosować wniosek formalny który złożyła.  

Radny  Jarosław Sorys  zapytał, czy  gmina posiada informacje dot. ustalania  stawek na 
innych cmentarzach. 
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział na zapytanie radnego, w czasie 
ustalania propozycji  przedmiotowych stawek była analiza wielkości stawek opłat na 
cmentarzach parafialnych. W niektórych przypadkach opłaty te są niższe lub wyższe,  
propozycje  naszych stawek są   zbliżone do stawek na cmentarzach parafialnych. Koszty 
utrzymania cmentarza są wysokie, a nie ma innych możliwości innego finansowania jak właśnie 
z tych opłat.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka - zarządziła sprawdzenie quorum,             
a następnie poddała  pod głosowanie wniosek Radnej Ewy Chmielarz – Żwawa jak niżej: 
 
Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek formalny Radnej E. Chmielarz - Żwawa o wycofanie z porządku obrad sesji projektu 
uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem         
z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko. 
 
 
Wyniki głosowania: 
ZA: 7, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2; 
 
Wyniki imienne: 
ZA (7) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, 
Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys; 
PRZECIW (11) - Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek 
Klimek, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, 
Adrian Zaleśny; 
WSTRZYMUJĄCY SIĘ (1) - Maria Kucia; 
NIEOBECNI (2) - Marcin Ciurej, Marek Górski; 
 
Wniosek nie uzyskał większości. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny  odniósł się do projektu uchwały    
w sprawie opłat jw. Przedstawił wyliczenia opłat w skali roku w rozłożeniu na 20 lat. Opłaty 
nie są wysokie,  więc na pewno będą do udźwignięcia. 

Radny Adam Kwaśniak (Ad vocem) – przypomniał, że opłata jest wnoszona jednorazowo, 
jeśli Pan Przewodniczący podaje stawki w skali rocznej to wnosi o  rozłożenie tych opłat w 
stosunku rocznym,  a nie raz na 20 lat. Poprosił by nie podawać takich informacji.  

Radny Jarosław Sorys – zwrócił uwagę, że wniosek formalny radnej Chmielarz nie odnosił 
się do wielkości kwot tylko faktu, że nie  procedowała projektu uchwały na posiedzeniu Komisji 
której jest członkiem, a zapewne chciała na spokojnie go  przedyskutować. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny  (Ad Vocem) do wypowiedzi 

Radnego Kwaśniaka, zwrócił się z zapytaniem do Prezesa Spółki BZK, czy jest możliwość 
rozłożenia tej opłaty na raty? 

Prezes Spółki BZK Jan Niedzielski odpowiedział, że dotychczas była taka możliwość 
rozłożenia opłaty na raty. W poprzednim stanie prawnym funkcjonowania tej uchwały nie do 
końca wszystko było w porządku od strony prawnej. Od 2011 roku te opłaty były  dochodami 
spółki, a powinny być dochodami gminy i dopiero gmina  winna przekazywać te środki 
administratorowi cmentarza. Obecnie te dochody będą wpływały do gminy i nie umie 
powiedzieć, czy gmina będzie miała taką możliwość rozkładania na raty. 
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Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że zaplanowano, iż  dochody z tytułu tych  opłat  
będą dochodami budżetu gminy i również wydatki będą z budżetu gminy na administrowanie 
cmentarzem komunalnym.  Skarbnik wyjaśniła ponadto, iż z możliwością rozłożenia opłat na 
raty, może być z tym problem, przedstawiła  zasady pobierania opłat, wystawiania faktur itp. 
by było to zgodne z przepisami i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.  

Radna Barbara Górczewska – zwróciła uwagę, że jeśli ma być to opłata jednorazowa to te 
kwoty są bardzo wysokie, tym bardziej, iż jeżeli w rodzinie jest kilka grobów to te opłaty są 
bardzo wysokim obciążeniem dla budżetu tej rodziny. 

Radny Adam Kwaśniak – zwrócił uwagę, że coraz więcej na cmentarzu komunalnym  jest 
grobów w likwidacji więc ta interpelacja jaką złożył w 2014 roku jest nadal aktualna,  co 
oznacza, iż albo brakuje bliskich, albo nie stać rodziny na wniesienie  takiej dużej opłaty. 
Niektóre groby ludzi zasłużonych dla miasta, nauczycieli  zostały w ten sposób zlikwidowane. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – zwróciła się z zapytaniem do Pani 
Skarbnik i radcy prawnego -  czy możemy w naszej uchwale zawrzeć zapis o możliwości 
rozłożenia opłat na raty, bo co innego jest zapłacić całą kwotę jednorazowo. Inaczej jest, jak 
zostanie rozłożona na raty. Czy zgodnie z prawem możemy taki zapis umieścić w naszej 
uchwale? 

Radny Bogusław Sambor – zwrócił uwagę na  fakt obowiązku ponoszenia  opłat związanych 
z pochówkiem. Opłaty nie były dawno podnoszone, ich wysokość nie jest aż taka wysoka, jak 
np. koszty pochówku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – dla niektórych rodzin te opłaty będą 
bardzo wysokie. Zwróciła się do Burmistrza oraz Pani Skarbnik z prośbą o wskazanie możliwości 
rozwiązania tej kwestii (rozłożenia spłaty na raty) – opłaty wnoszone ratalnie stanowiłyby stały 
dochód do budżetu  gminy. Za 20 lat kwota 2 tysięcy złotych może być nic nie warta i nie 
pokryje nawet części kosztów ponoszonych przez BZK.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha – ustosunkowała się do zapytania radnych dot. możliwości 
rozkładania opłat jw. na raty, koszty obsługi tych kosztów, wydatki administracyjne z tym 
związane. Rozłożenie opłat w na raty nie byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ narobiłoby 
się zaległości, których egzekucja byłaby bardzo kosztowna.  

W związku z wyczerpanie listy chętnych do dyskusji i brakiem dalszych pytań  Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła dyskusję, poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Radnego Kamila Trąbę  o przedstawienie projektu uchwały, następnie zarządziła 
sprawdzenie quorum, po czym poddała  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarza 
komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko. 
 
Wyniki głosowania: 
ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3. 
 
Wyniki imienne: 
ZA (11) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Leszek Klimek, 
Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian 
Zaleśny; 
PRZECIW (5) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Adam Kwaśniak, 
Zbigniew Łanocha; 
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WSTRZYMUJĄCY SIĘ (2) - Maria Kądziołka, Maria Kucia; 
NIEOBECNI (3) - Marcin Ciurej, Marek Górski, Jarosław Sorys. 
 
Uchwała nr XI/100/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia opłat za usługi 
związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem z cmentarza komunalnego 
usytuowanego na terenie Gminy Brzesko – została podjęta.   
"https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655405,uchwala-nr-xi1002019-z-dnia-28082019-r-
w-sprawie-ustalenia-oplat-za-uslugi-zwiazane-z-pochowkiem-zwl.html"  
 
l) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata 
2019-2022. 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła  
Burmistrz Brzeska Tomasza  Latochę o omówienie powyższego projektu uchwały. 

 
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały 
jw.  
 
W związku z brakiem pytań  Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła 
dyskusję, poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Radnego Adriana 
Zaleśnego   o przedstawienie projektu uchwały, następnie zarządziła sprawdzenie quorum, 
po czym poddała  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata 2019-
2022.  
 
Wyniki głosowania: 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3; 
 
Wyniki imienne: 
ZA (18) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 
Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, 
Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil 
Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 
NIEOBECNI (3) - Marcin Ciurej, Marek Górski, Jarosław Sorys; 

Uchwała nr XI/101/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata 2019-2022  – została 
podjęta.  
"https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655408,uchwala-nr-xi1012019-z-dnia-28082019-r-
w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-gm.html"  
 

Ad. 13. Interpelacje radnych. 

Interpelacje zgłosili: 

Radna Ewa Chmielarz - Żwawa  zgłosiła interpelacje w sprawach: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655801,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-

zwawej.html 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655801,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawej.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655801,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawej.html
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1) Dot. zamontowania lampy  oświetleniowej na zakręcie ul. Sąsiedzkiej  

w Mokrzyskach; 

2) Dot. wycięcia gałęzi drzew  oraz krzaków i uporządkowania rowu przylegającego  do 

ul. Sąsiedzkiej w Mokrzyskach; 

3) Dot.  naliczania nowych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

 

Zastępca Burmistrza  Grzegorz Brach (Ad Vocem) do wypowiedzi radnej Ewy Chmielarz 

– Żwawa - omówił 4 metody naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Rada Miejska 

w Brzesku podjęła uchwałę o zmianie metody, a nie stawki za odpady, dlatego nie ma 

obowiązku aby Burmistrz zawiadamiał o zmianie wysokości stawki, bo tak się nie stało. 

Odpowiedź na interpelację zostanie radnej udzielona na piśmie.  

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) przypomniał, że uchwała podjęta przez Radę 

Miejską była przedmiotem analizy RIO w Krakowie  i RIO wypowiedziała się na tak, że 

mieszkańcy powinni składać deklarację. Burmistrz przedstawił terminy składania deklaracji, 

uchwała stała się aktem prawa obowiązującym, musimy szanować prawo i należy je 

przestrzegać. 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) odniosła się do wypowiedzi Burmistrzów               

w sprawie zmiany stawki opłat oraz braku podanych terminów w uchwale do kiedy należy 

składać nowe deklaracje. Radna poprosiła o udzielenie jej pisemnej odpowiedzi na interpelację.  

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) -  stwierdził, że każdy który ma wątpliwości co do 

zgodności z prawem podjętej uchwały ma możliwość jej zaskarżenia, więc dalsze dyskutowanie 

na ten temat nie ma sensu. Jeżeli radna uważa, że zarówno Rada Miejska, jak i RIO popełniła 

błąd i coś jest niezgodne z prawem to może Pani radna zaskarżyć uchwałę.  

W tym temacie Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusję.  

Radny Adam Kwaśniak – złożył interpelacje w sprawach: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655812,interpelacja-radnego-adama-kwasniaka-z-

dnia-28082019-r.html 

1) W sprawie remontu płyty na brzeskim rynku; 

2) W sprawie zieleni na brzeskim rynku; 

3) W sprawie problemów  z jakością wody. 

Radna  Barbara Borowiecka : 

1)  https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655796,interpelacja-radnej-barbary-

borowieckiej-z-dnia-28082019-r.html  

Dot.  uszkodzenia lampy ulicznej na Osiedlu Jagiełły w Brzesku. 

Radna Jadwiga Dadej- 

1) https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655807,interpelacja-nr-1-radnej-jadwigi-

dadej-z-dnia-28082019-r.html - dot. uruchomienia linii MPK na ul. Witosa. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655812,interpelacja-radnego-adama-kwasniaka-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655812,interpelacja-radnego-adama-kwasniaka-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655796,interpelacja-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655796,interpelacja-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655807,interpelacja-nr-1-radnej-jadwigi-dadej-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655807,interpelacja-nr-1-radnej-jadwigi-dadej-z-dnia-28082019-r.html
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2) https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655809,interpelacja-nr-2-radnej-jadwigi-

dadej-z-dnia-28082019-r.html – naprawienie znaku zniszczonego  ostrzegającego  

„próg zwalniający” znajdującego się na ul. Sportowej  w Jadownikach. 

Burmistrz  Tomasz Latocha – odniósł się do interpelacji radnego Kwaśniaka dot. braku 

informacji na stronie internetowej Miasta Brzeska w sprawie złej jakości wody pitnej - taka 

informacja była zamieszczona, uruchomiony został również system sms powiadamiania 

mieszkańców. Ponadto Burmistrz przedstawił informacje dot. ukwiecenia brzeskiego Rynku 

oraz miasta, realizacji projektów w tym zakresie. 

Radny  Adam Kwaśniak (Ad Vocem) – odniósł się do terminu umieszczenia na stronie 

internetowej Brzeska informacji dot. przydatności wody do picia z wodociągu oraz  

ukwieconego rynku. Radny zwrócił uwagę na potrzebę wymiany ziemi koło drzew na płycie 

Rynku. 

Radny  Jarosław Sorys- https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655818,interpelacja-

radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-28082019-r.html: 

1) Dot. ponownej analizy  organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych ul. Lipowskiej      

w Jadownikach; 

2) Wykoszenia poboczy ul. Lipowskiej w Jadownikach oraz przycięcie gałęzi 

ograniczających swobodne poruszanie się drogą; 

3) Dot. ograniczenia tonażu na ul. Staropolskiej w Jadownikach  i nie przestrzegania 

przepisów drogowych z tym związanych przez kierowców;  

4) Dot. zlecenia wykonania przeglądu  urządzenia do zapisywania i odczytu z rejestratora  

firmie instalującej kamery na budynku Domu Ludowego w Jadownikach.  

Ad. 14. Zapytania radnych. 

Zapytań radnych brak. 

 

15. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na 

nie. 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa  -  dot. zaproszenia KGW z Bucza na Festiwal Smaku 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655821,zapytanie-radnej-ewy-chmielarz-zwawej-z-

dnia-28082019-r.html 

Radny Zbigniew Łanocha – ponownie w imieniu mieszkańców Jasienia zapytał, czy zostanie 

uruchomiony jeden dodatkowy kurs autobusu MPK od miesiąca września br. do Jasienia.  

Radny Adam Kwaśniak – zapytał w sprawie złożonych przez mieszkańców deklaracji 

śmieciowych tj. ile osób takie deklaracje złożyło, a ile nie złożyło oraz jakie będą konsekwencje 

ich nie złożenia. Jak zostanie rozwiązana sprawa z osobami które nie złożyły deklaracji i płacą 

po nowemu  oraz z mieszkańcami którzy nadal płacą stare stawki. Radny zapytał również jak 

w przyszłości uniknąć kolejek przy składaniu nowych interpelacji.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655809,interpelacja-nr-2-radnej-jadwigi-dadej-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655809,interpelacja-nr-2-radnej-jadwigi-dadej-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655818,interpelacja-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655818,interpelacja-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655821,zapytanie-radnej-ewy-chmielarz-zwawej-z-dnia-28082019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1655821,zapytanie-radnej-ewy-chmielarz-zwawej-z-dnia-28082019-r.html
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Burmistrz  Tomasz Latocha odpowiedział na zapytania radnego Adama Kwaśniaka dot. 

składanych deklaracji  na odbiór odpadów oraz Radnemu Z. Łanocha dot. uruchomienia 

dodatkowego kursu MPK do Jasienia i radnej E. Chmielarz – Żwawa dot. zapraszania Kół 

Gospodyń Wiejskich na Festiwal Smaku. Zostały zaproszone te koła które zostały 

zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa. Każde Koło Gospodyń, które chciało 

wziąć udział w Festiwalu, mogło to zrobić, wystarczyło się zgłosić. , a gmina zapewniła 

odpowiednie do tego zaplecze.  

 

Radny Zbigniew Łanocha poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi na zapytanie. 

W tym miejscu  Burmistrz Tomasz Latocha pogratulował Radnym B. Samborowi i J. 

Sorysowi za podjęcie odważnej decyzji startu w nadchodzących wyborach parlamentarnych,  

życząc powodzenia. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka  złożyła obu radnym gratulacje za odwagę życząc 

pomyślnych wyników w wyborach. 

 

Radny  Bogusław Sambor – podziękował za słowa wsparcia i życzył swojemu konkurentowi 

Radnemu J. Sorysowi dobrego wyniku w nadchodzących wyborach parlamentarnych. 

 

Radny Jarosław Sorys – podziękował Burmistrzowi za zauważenie tego faktu, przybliżył co 

skłoniło go do podjęcia decyzji o kandydowaniu do parlamentu. Jako wieloletni samorządowiec  

dobrze wie jakie nieraz wsparcie jest potrzebne , radny przytoczył  zadania i potrzeby kiedy 

takie wsparcie byłoby bardzo niezbędne dla dobra naszych mieszkańców i naszych wyborców. 

Dziękuje zarówno Burmistrzowi jak i Pani Przewodniczącej za dostrzeżenie i dobre słowo,            

a koledze radnemu również wszystkiego dobrego. 

   

Ad. 16. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Głos zabrał Pan K.D.  Mieszkaniec Jadownik, który zabrał głos w temacie  sprowadzenia 

na teren Gminy Brzesko rodziny z Kazachstanu, na przykładzie Gminy Zakliczyn. Zawnioskował 

o wykup i zagospodarowanie pustych budynków od Powiatu Brzeskiego, które kiedyś były 

własnością  rodzin wysiedlonych z powodu budowy autostrady.  

  

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odniósł się do propozycji Pana K.D. dot. możliwości 

sprowadzenia na teren Gminy Brzesko repatriantów z Kazachstanu i obowiązujących przepisów 

w tym zakresie. 

  

17. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria 

Kądziołka zamknęła obrady XI sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień 28 sierpnia  

2019 r. godz.13.00. (Pełna dyskusja płyta CD). 
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