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Rada Miejska w Brzesku 

Radni - Sesja 

Protokół Nr VIII/2019 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku, 

29 maja 2019  

Obrady rozpoczęto 29 maja 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 16:44  

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków. 

Obecni: 

1. Barbara Borowiecka, 

2. Franciszek Brzyk, 

3. Ewa Chmielarz-Żwawa, 

4. Rafał Cichoński, 

5. Marcin Ciurej, 

6. Jadwiga Dadej, 

7. Piotr Duda, 

8. Barbara Górczewska, 

9. Marek Górski, 

10. Maria Kądziołka, 

11. Leszek Klimek, 

12. Maria Kucia, 

13. Adam Kwaśniak, 

14. Anna Lubowiecka, 

15. Zbigniew Łanocha, 

16. Karol Mróz, 

17. Bogusław Sambor, 

18. Jarosław Sorys, 

19. Kamil Trąba, 

20. Bartłomiej Turlej, 

21. Adrian Zaleśny.  

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 VIII sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 – 2023, zwołanej na dzień  29 maja  2019 r., 

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

liczbę 21 radnych, w sesji uczestniczy 19 radnych. 
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Serdecznie powitała Radnych, Burmistrza Brzeska Pana Tomasza Latochę, Pana 

Grzegorza Bracha Wice Burmistrza Brzeska, 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, wszystkich Kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy Brzesko, 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. 

 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  przedstawiła projekt porządku 

obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 29 maja  2019 r. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, Starosty Brzeskiego. 

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

27 marca 2019 r. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Zapytania radnych. 

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

8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych. 

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

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

ostatniej sesji. 

11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji. 
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12. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018 i zamierzeniami 

na rok 2019; 

13. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2018; 

14. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko; 

15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 

organizacje pozarządowe; 

16. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Sportowych za rok 2018. 

17. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2018 r.; 

18. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Brzesko. 

 

19. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 

b) zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

c) zmiany nazwy części ulicy „Ludowej” na ulicę „Ojca Franciszka Wody”                              

w Mokrzyskach; 

d) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego 

zarządzania drogą krajową; 

e) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego 

zarządzania drogą krajową; 

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie obrad Sesji. 

Uwag i wniosków do przedstawionego porządku obrad brak. Porządek obrad został 

przyjęty.  

Ad.3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, Starosty Brzeskiego. 

Zaproszeni goście nie przybyli na obrady sesji. 

Zapytań radnych brak. 
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Ad.4. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołu z obrad sesji odbytej 

w dniu 27 marca 2019 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że do protokołu z 

sesji odbytej w dniu 27 marca 2019 roku nie wniesiono żadnych uwag, w związku z 

powyższym protokół został przyjęty. 

Pytań radnych brak. 

Ad.5. Interpelacje radnych. 

Radny Adam Kwaśniak 4 interpelacje 

 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614057,interpelacje-radnego-adama-

kwasniaka-z-dnia-29052019-r.html 

 

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614039,interpelacja-radnej-ewy-

chmielarz-zwawa-z-dnia-29052019-r.html 

 

Radny Zbigniew Łanocha:  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614050,interpelacje-radnego-

zbigniewa-lanochy-z-dnia-29052019-r.html 

 

Radny Marcin  Ciurej: 

 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614028,interpelacje-radnego-marcina-

ciureja-z-dnia-29052019-r.html 

 

Radna Barbara Borowiecka: 

 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614070,interpelacja-radnej-barbary-

borowieckiej-z-dnia-29052019-r.html 

 

Radna Maria Kucia:  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614077,interpelacja-radnej-marii-kuci-z-

dnia-29052019-r.html 

 

Radny Jarosław Sorys: 

 https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614067,interpelacja-radnego-

jaroslawa-sorysa-z-dnia-29052019-r.html 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614057,interpelacje-radnego-adama-kwasniaka-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614057,interpelacje-radnego-adama-kwasniaka-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614039,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawa-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614039,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawa-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614050,interpelacje-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614050,interpelacje-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614028,interpelacje-radnego-marcina-ciureja-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614028,interpelacje-radnego-marcina-ciureja-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614070,interpelacja-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614070,interpelacja-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614077,interpelacja-radnej-marii-kuci-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614077,interpelacja-radnej-marii-kuci-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614067,interpelacja-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-29052019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1614067,interpelacja-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-29052019-r.html
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6. Zapytania radnych. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Jarosław Sorys  zgłosił zapytania w sprawach: 

1) przedstawienie  organizacji ruchu na  budowanych ścieżkach rowerowych w Gminie 

Brzesko; 

2) podanie harmonogramu wykonania  klimatyzacji w budynku Domu Ludowego               

w Jadownikach; 

3) podanie terminu realizacji wykonania poszycia dachowego na budynku OSP                

w Jadownikach ze środków z funduszu sołeckiego. 

Radna Barbara Górczewska zapytała w sprawie rządowego programu „Posiłek             

w domu i szkole”.  Zapytała  z ilu szkół wpłynęły takie wnioski, czy zostały wysłane do 

Wojewody i czy jest już odpowiedź. 

 Radna Barbara Borowiecka zapytała, w związku ze złożonym wnioskiem w dniu        

22 maja br. dot. całkowitego zalania drogi przy ul. Kościuszki 75 po obfitych opadach 

deszczu. Ten problem zgłaszany był od wielu lat, jednak w chwili obecnej po 

zabudowie terenu naprzeciw tej posesji sytuacja  znacznie pogorszyła się. Na drodze 

została przeprowadzona wizja lokalna  merytorycznych pracowników UM, radna 

poprosiła o przekazanie jakie zapadły uzgodnienia  i podjęto decyzje w sprawie tej 

zabudowy. 

Ad. 7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy                             

i odpowiedzi na nie. 

Zapytań brak. 

 

Ad.8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych. 

 

Radna 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-Spo%C5%82ecznej-i-Rodziny-z-dnia-16.05.2019-r..pdf 

 

Radny Rafał Cichoński Przewodniczący komisji Spraw Obywatelskich i Porządku 

Publicznego złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji –  

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

Publicznego-i-Promocji-z-dnia-23-05-2019-r.pdf 

 

Radny Bogusław Sambor Przewodniczący komisji  Gospodarki Finansowej  złożył 

sprawozdanie z posiedzenia Komisji - 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Zdrowia-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-i-Rodziny-z-dnia-16.05.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Zdrowia-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-i-Rodziny-z-dnia-16.05.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Porzadku-Publicznego-i-Promocji-z-dnia-23-05-2019-r.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Porzadku-Publicznego-i-Promocji-z-dnia-23-05-2019-r.pdf
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http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Gospodarki-

Finansowej-z-dnia-22-05-2019-r.pdf 

 

Radny Piotr Duda Przewodniczący komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie z 

posiedzenia Komisji - 

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

Rewizyjnej-z-dnia-10.05.2019-r..pdf 

 

Radny Bartłomiej Turlej Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu złożył 

sprawozdanie posiedzenia Komisji - 

http://www.brzesko.pl/wpcontent/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Oswiaty-

Kultury-i-Sportu-z-dnia-27-05-2019-r.pdf 

 

Radny Kamil Trąba Wiceprzewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej złożył 

sprawozdanie posiedzenia Komisji. 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/PosiedzenieKomisji-Gospodarki-

Komunalnej-Ochrony-%C5%9Arodowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-17.05.2019-r..pdf 

 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny  Jarosław Sorys – odniósł się do przyjętego przez komisję protokołu Nr 4             

z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny, zapisu w protokole dot. 

informacji przedstawionej przez Dyrektor B. Kuczek w sprawie ograniczenia kosztów 

wyjazdów do miast partnerskich. Radny poprosił o wskazanie w jaki sposób można te 

koszty ograniczyć. Protokół został przyjęty przez komisję, w związku z powyższym 

radny zwrócił uwagę na błędny zapis ujęty w protokole dot.  negatywnie 

zaopiniowanego przez komisje wniosku w sprawie  projektu uchwały Klubu Radnych 

PIS o zastosowaniu ulg dla rodzin wielodzietnych. Za projektem uchwały głosowało         

2 radnych, 1 przeciw i 2 wstrzymujące, w protokole jest zapis, że wniosek nie 

przeszedł. Wniosek uzyskał  większość członków komisji, dlatego jego wcześniejsze 

zapytanie, czy protokół został przyjęty z tym błędem?, jeśli tak to pozostawi to bez 

komentarza.  

Radna Maria Kucia udzieliła odpowiedzi radnemu Sorysowi na zadane  pytanie               

w sprawie ograniczenia kosztów organizacji wyjazdów delegacji miast 

zaprzyjaźnionych. Pani Dyrektor wskazała komisji w jaki sposób te koszty mogą być 

zmniejszone. 

 Radny Jarosław Sorys wyjaśnił, że czytając te informacje, a mając na uwadze 

dbałość o finanse gminy pozytywnie odniósł się do takich informacji. Nigdy przy 

http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Gospodarki-Finansowej-z-dnia-22-05-2019-r.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Gospodarki-Finansowej-z-dnia-22-05-2019-r.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Podsiedzenie-Komisji-Rewizyjnej-z-dnia-10.05.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/Podsiedzenie-Komisji-Rewizyjnej-z-dnia-10.05.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wpcontent/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Oswiaty-Kultury-i-Sportu-z-dnia-27-05-2019-r.pdf
http://www.brzesko.pl/wpcontent/uploads/2019/01/Posiedzenie-Komisji-Oswiaty-Kultury-i-Sportu-z-dnia-27-05-2019-r.pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/PosiedzenieKomisji-Gospodarki-Komunalnej-Ochrony-%C5%9Arodowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-17.05.2019-r..pdf
http://www.brzesko.pl/wp-content/uploads/2019/01/PosiedzenieKomisji-Gospodarki-Komunalnej-Ochrony-%C5%9Arodowiska-i-Rolnictwa-z-dnia-17.05.2019-r..pdf
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organizacji takich wyjazdów ze strony gminy nie było rozrzutności, ale chciałby się 

dowiedzieć jak te koszty można jeszcze zminimalizować. 

Radna Maria Kucia - udzieliła odpowiedzi radnemu Sorysowi na zadane  pytanie, 

komisja również uzyskała  informacje  ze strony Pani  Dyrektor, że będzie się starać 

aby te koszty były mniejsze.  

Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do tematu dot. organizacji wyjazdów do miast 

partnerskich oraz możliwości ograniczania tych kosztów.  

Radny Karol Mróz - udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Sorysa dot. 

ograniczania kosztów wyjazdów do miast zaprzyjaźnionych oraz przebieg dyskusji na 

posiedzeniu Komisji Zdrowia i przekazane  Komisji informacje przez Dyrektor Kuczek 

w tym zakresie. 

Radna Barbara Borowiecka  nawiązała do wniosku SM w Brzesku dot. podjęcia przez 

RM uchwały w sprawie dopłat do wody dla mieszkańców  bloków przy ul. Kościuszki. 

Komisja Rewizyjna  zapoznała się z wnioskiem SM w sprawie podjęcia uchwały dot. 

dopłaty do wody dla grupy mieszkańców i zawnioskowała do Burmistrza Brzeska            

o przekazanie wniosku do Starosty Powiatu Brzeskiego celem rozważenia możliwości 

udzielenia wsparcia finansowego mieszkańcom. Radna poprosiła o  przekazanie jej 

odpowiedzi Starosty w tym temacie oraz odczytanie opinii prawnej dot. wniosku                     

i niemożliwości podjęcia przez Radę Miejska takiej uchwały na dzisiejszej sesji. 

Radny Jarosław Sorys zwrócił się  do  Przewodniczącego Komisji Oświaty                        

o przedstawienie z ostatniego posiedzenia Komisji jakie inwestycje oświatowe zostały 

zaplanowane do wykonania, czy będzie tego wymagała zmiana budżetu oraz czy 

pojawiły się jakieś nowe inwestycje. Radny zapytał w sprawie przekazania kortów 

tenisowych Stowarzyszeniu Okocimski Klub Tenisowy, poprosił o udzielenie 

odpowiedzi  Przewodniczącego Komisji oświaty. 

Burmistrz Tomasz Latocha - odpowiedział na zapytanie radnej Borowieckiej, 

odpowiedzi od Pana Starosty jeszcze nie ma więc jej  nie przedstawi. Opinia prawna 

zostanie dzisiaj odczytana. Ponadto Burmistrz odpowiedział na zapytanie radnego 

Sorysa informując, że w ostatnim czasie nie było  żadnego przekazania kortów  

tenisowych Stowarzyszeniu Okocimski Klub Tenisowy.   

Radna Barbara Borowiecka (Ad Vocem) wyjaśniła, że chciała by ta opinia prawna 

została odczytana na dzisiejszej sesji, nie dla niej, ale dla mieszkańców 

przedmiotowych bloków. 
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Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) - zwrócił uwagę, że swoje zapytanie kierował do 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, nie do Pana Burmistrza. Radny  przypomniał 

historie z lat poprzednich kiedy kortami tenisowymi  zarządzał BOSiR. Na stronie 

internetowej pojawiła się informacja, że korty w chwili obecnej posiada w zarządzie 

Okocimski Klub Tenisowy dlatego zapytał Przewodniczącego Komisji o te informacje. 

Radny Bartłomiej Turlej  odpowiedział na zapytanie radnego Sorysa dot. 

zaplanowanych najważniejszych inwestycji oświatowych do wykonania. Szczegółowy 

harmonogram inwestycji zostanie przedstawiony na komisji w czerwcu. Temat kortów 

tenisowych nie był analizowany na posiedzeniu komisji, będzie w miesiącu czerwcu.  

Burmistrz Tomasz Latocha – zwrócił uwagę, że uprzedził odpowiedź  

Przewodniczącego Komisji Oświaty ponieważ mieniem komunalnych zarządza 

Burmistrza, a nie komisja. Burmistrz przypomniał, że BOSiR otrzymał korty od OKS, 

obsługa tych kortów przynosi straty dlatego też ustalono z BOSiR iż przekażemy korty 

w zarząd. 

Radny Bartłomiej Turlej (Ad Vocem) przypomniał, że na posiedzeniu Komisji 

Oświaty był omawiany również temat dot. przeniesienia Szkoły Muzycznej do               

PSP Nr 1. 

                                                  Więcej pytań brak. 

 

Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka – przypomniała, że radni otrzymali sprawozdania 

w wersji pisemnej, elektronicznej - poprosiła o zadawanie pytań do sprawozdań.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Adam Kwaśniak – zapytał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 

spółek miejskich. Jak kształtują się te wynagrodzenia, w tym dla przewodniczących 

tych rad. Radny zapytał w sprawie najmu lokali wykazanych w sprawozdaniu, 

przytoczył propozycje stawek wynajmu tych lokali, nastąpiła zmiana tych stawek 

przytoczył ile mniej. Zapytał - dlaczego na wynajem za lokal Głowackiego 10 jest aż 

taka duża różnica. Do chwili obecnej była tam najwyższa stawka, a w tej chwili jest 

pomniejszona prawie o 20 zł. Czy lokale znalazły już wynajmujących?. Radny zapytał 

ponadto w sprawie zakupu działki przez RPWiK  o numerze ewidencyjnym 2046/1, 

gdzie ta działka jest położona i na jaki cel zostanie zakupiona przez spółkę. W dniu       
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25 kwietnia 2019 r.  został odwołany ze stanowiska prezes RPWiK Pan Marek Białka, 

radny zapytał jaka była przyczyna tego odwołania? 

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytania radnego Kwaśniaka                     

w sprawach dot. wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych, stawek najmu lokali 

użytkowych Gminy Brzesko organizacji tych przetargów, zmiany w składzie Zarządu 

Spółki RPWiK. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Zarzadzania Mieniem Renata Pacura odpowiedziała 

na zapytanie radnego Kwaśniaka dot. zorganizowanych przetargów na wynajem lokali 

komunalnych o które radny pytał.  

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie  Zarządzenia nr 133/2019  Burmistrza 

Brzeska gdzie wprowadzono stan pogotowia powodziowego, radny prosi o informacje, 

czy ten stan jeszcze obowiązuje na terenie Gminy.   

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odpowiedział, że  stan powodziowy został 

odwołany, został natomiast powołany zespół ds. szacowania szkód popowodziowych, 

Burmistrz przedstawił, gdzie wystąpiły szkody powodziowe. 

  

Ad.10. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 

okres od ostatniej sesji. Sprawozdanie radni otrzymali w wersji elektronicznej. 

Pytań radnych do sprawozdania brak. Sprawozdanie zostało przyjęte – stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad. 11. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych 

odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny odczytał sprawozdanie jak 

wyżej. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 W dyskusji wzięli udział: 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – zapytała w sprawie udzielonej odpowiedzi na jej 

zapytanie z poprzedniej sesji w sprawie sprzedaży działek. Radna przytoczyła treść 

odpowiedzi  na interpelację, poprosiła o odniesienie się do jej  treści.   

Dyrektor Renata Pacura udzieliła szczegółowej odpowiedzi na zapytanie Radnej Ewy 

Chmielarz dot. wydzierżawienia przedmiotowych działek przez Gminę Brzesko, 

wpływów do budżetu gminy z tego tytułu oraz zasad korzystania z działek przez 

najemcę przed 2018 roku  i po 2018 roku. 
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Ad.12.  Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018                 

i zamierzeniami na rok 2019; 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że temat był omawiany na 

komisjach.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Jarosław Sorys - odniósł się do przedstawionego dokumentu oraz do 

ustalonych wysokości stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Mimo, iż 

głosował za przyjęciem powyższego raportu ma odmienne zdanie na temat wysokości 

tych stawek, a z przedstawionej analizy nie wynika, że stawki takie powinny być. Biorąc 

pod uwagę wieloletnią współpracę z Panią Dyrektor uważa, że stan gospodarki 

odpadami jest prowadzony na bardzo wysokim poziomie. Skierował zapytanie do Pani 

Dyrektor Zięba  porównując analizy z 2017 i 2018 roku  dot. ilości zebranych 

zmieszanych,  odpadów komunalnych. 

Dyrektor Danuta Zięba odpowiedziała, dokona porównania zapisów zawartych              

w 2017 i 2018 roku  dot. ilości zebranych zmieszanych,  odpadów komunalnych i 

udzieli szczegółowej odpowiedzi. 

Ad. 13. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2018; 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że tematy były omawiane na 

komisjach. 

Głosów w dyskusji brak. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka podziękowała Paniom Dyrektor  MOK i PIMBP         

w Brzesku za przybycie na sesję i przygotowanie obszernych sprawozdań. 

Ad. 14. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko; 

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej Maria Kądziołka przypomniała, że temat był 

omawiany na komisjach. Otwierając dyskusję oddała głos Dyrektor PUP Andrzej 

Mleczko. 

Dyrektor PUP Andrzej Mleczko uzupełnił szczegółowe dane na temat wysokości  

bezrobocia za miesiąc kwiecień 2019. Generalnie bezrobocie spada na terenie 

powiatu brzeskiego, obecnie jest to najniższy wskaźnik w okresie ostatnich lat. 
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Przewodnicząca Maria Kądziołka podziękowała Dyrektorowi PUP w Brzesku  za 

przybycie na sesję i uzupełnienie informacji oraz w związku z brakiem pytań zamknęła 

dyskusję. 

Ad. 15. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków 

budżetowych przez organizacje pozarządowe; 

Ad.16. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Sportowych za rok 2018. 

 

Ad. 17. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2018 r.; 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że temat  jest ujęty w planie pracy  

Rady Miejskiej na 2019 rok, wiąże się on z dwoma kolejnymi punktami porządku obrad 

sesji 16 i 17. W tych sprawozdaniach jest ujęta Analiza sprawozdania ze współpracy      

i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe. 

Przewodnicząca zaproponowała, aby te 3 punkty omówić łącznie, gdyż dotyczą 

podobnych zagadnień, takich samych tematów. 

Głosów sprzeciwu brak. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że tematy był omawiany na 

komisjach. 

Otworzyła dyskusję. 

 

Głosów w dyskusji brak. 

Ad. 18. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Brzesko. 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka 

przypomniała, że temat był omawiany na Komisjach.  

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – zapytała w sprawie określenia terminu przeniesienia 

jadłodajni z budynku MOPS, jakie są plany gminy w tym zakresie. Od kiedy jest 

planowana zmiana w zakresie wydawania posiłków, bo padła propozycja by posiłki 

były wydawane potrzebującym na podstawie bonów żywnościowych. 

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha - udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej                

w sprawie nowej lokalizacji dla jadłodajni. W chwili obecnej są prowadzone czynności 
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zmierzające do pozyskania takiego lokalu, cały czas gmina ma kontakt zarówno                

z Dyrekcją MOPS jak i organizacją prowadzącą tą jadłodajnię. Odbyło się spotkanie 

Pani Dyrektor MOPS z przedstawicielami organizacji prowadzącymi jadłodajnię, którzy  

poinformowali o liście osób którzy korzystają codziennie z jadłodajni. Tą listę 

zweryfikuje MOPS. Wszystko będzie zależało od tego ile tych osób faktycznie jest. 

 Więcej pytań brak. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka  zamknęła dyskusję w pkt. 18            

i ogłosiła 30 minutową przerwę w obradach. 

Obrady wznowione po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – po przerwie powróciła do punktu 

18 porządku posiedzenia sesji i zaproponowała podjęcie wniosku w sprawie  przyjęcia 

przez Radę Miejską Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy 

Brzesko. 

Zarządziła sprawdzenie quorum. 

 Po sprawdzeniu quorum Rada Miejska przystąpiła do głosowania wniosku             

w sprawie: 

Przyjęcie przez Radę Miejską w Brzesku - Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 

2018 dla 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, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Maria Kądziołka, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, 

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

Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

NIEOBECNI (4) - Barbara Borowiecka, Piotr Duda, Marek Górski, Leszek Klimek. 

 

Ad.19. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 



13 | S t r o n a  

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Skarbnika Gminy Panią Celinę Łanocha o przedstawienie i omówienie projektu 

uchwały, przypomniała, że projekt ten omawiany był na posiedzeniach Komisji RM: 

Skarbnik  Gminy Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła 

dyskusję, następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba  

przedstawił projekt uchwały, natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 

Kądziołka zarządziła sprawdzenie quorum, po czym poddała pod głosowanie projekt 

uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;  

 

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, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria 

Kądziołka, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol 

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

Zaleśny; 

 

NIEOBECNI (2) - Marek Górski, Leszek Klimek. 

 

Uchwała nr VIII/66/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615984,uchwala-nr-viii662019-z-dnia-

29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-

2019.html – została podjęta. 

 

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

2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła 

Skarbnika Gminy Panią Celinę Łanocha o przedstawienie i omówienie projektu 

uchwały, przypomniała, że projekt ten omawiany był na posiedzeniach Komisji RM: 

Skarbnik  Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu uchwały        

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

2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła 

dyskusję. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił projekt 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615984,uchwala-nr-viii662019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-2019.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615984,uchwala-nr-viii662019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-2019.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615984,uchwala-nr-viii662019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-na-rok-2019.html
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uchwały, natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała  pod 

głosowanie projekt 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: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2. 

 

Wyniki imienne: 

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

Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria 

Kądziołka, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol 

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

Zaleśny; 

NIEOBECNI (2) - Marek Górski, Leszek Klimek; 

Uchwała nr VIII/67/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615987,uchwala-nr-viii672019-z-dnia-

29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-

brzesk.html – została podjęta. 

 

 

c) zmiany nazwy części ulicy „Ludowej” na ulicę „Ojca Franciszka Wody”                

w Mokrzyskach; 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka 

przypomniała, że temat był omawiany na komisjach oraz poprosiła Burmistrza Brzeska 

Pana Tomasza Latochę o omówienie projektu uchwały. 

 

Burmistrz Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła 

dyskusję, natomiast Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba  

przedstawił projekt uchwały, następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 

Kądziołka poddała  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

zmiany nazwy części ulicy „Ludowej” na ulicę „Ojca Franciszka Wody”                    

w Mokrzyskach.  

Wyniki głosowania: 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3. 

 

Wyniki imienne: 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615987,uchwala-nr-viii672019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesk.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615987,uchwala-nr-viii672019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesk.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615987,uchwala-nr-viii672019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskiej-w-brzesk.html
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ZA (18) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, 

Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria Kądziołka, Maria Kucia, Adam 

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

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

NIEOBECNI: (3) - Franciszek Brzyk, Marek Górski, Leszek Klimek. 

Uchwała nr VIII/68/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615990,uchwala-nr-viii682019-z-dnia-

29052019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-czesci-ulicy-ludowej-na-ulice-ojca-fr.html– 

została podjęta.  

 

 

d) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania drogą krajową; 

 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka 

przypomniała, że temat był omawiany na komisjach oraz poprosiła Burmistrza Brzeska 

o omówienie projektu uchwały. 

 

Burmistrz Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła 

dyskusję, natomiast Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  

przedstawił projekt uchwały, następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 

Kądziołka poddała  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania drogą krajową; 

 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, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria 

Kądziołka, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol 

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

Zaleśny; 

NIEOBECNI (2) - Marek Górski, Leszek Klimek. 

Uchwała nr VIII/69/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615992,uchwala-nr-viii692019-z-dnia-

29052019-r-w-sprawie-przejecia-od-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i-.htm– 

została podjęta.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615990,uchwala-nr-viii682019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-czesci-ulicy-ludowej-na-ulice-ojca-fr.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615990,uchwala-nr-viii682019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-zmiany-nazwy-czesci-ulicy-ludowej-na-ulice-ojca-fr.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615992,uchwala-nr-viii692019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-przejecia-od-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615992,uchwala-nr-viii692019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-przejecia-od-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i-.html
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e) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania drogą krajową; 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Otwierając dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka 

przypomniała, że temat był omawiany na komisjach oraz poprosiła Burmistrza Brzeska 

o omówienie projektu uchwały. 

 

Burmistrz Tomasz Latocha dokonał szczegółowego omówienia przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła 

dyskusję, natomiast Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba  

przedstawił projekt uchwały, następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 

Kądziołka poddała  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: 

przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarządzania drogą krajową; 

 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, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara Górczewska, Maria 

Kądziołka, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol 

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

Zaleśny; 

NIEOBECNI (2) - Marek Górski, Leszek Klimek; 

Uchwała nr VIII/70/2019 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615996,uchwala-nr-viii702019-z-dnia-

29052019-r-w-sprawie-przejecia-od-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i-.html- 

została podjęta. 

 

 

Ad. 20. Wolne wnioski i zapytania. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Burmistrz Tomasz Latocha przedstawił treść opinii prawnej dot. podjęcia uchwały      

w sprawie dopłaty do cen wody dla mieszkańców  2 bloków przy ul. Kościuszki. W ślad 

za tą opinią zostało skierowane pismo z zapytaniem do Spółki RPWiK o opinię, 

otrzymaliśmy odpowiedź pokrywającą się z opinią prawną.  

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615996,uchwala-nr-viii702019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-przejecia-od-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i-.html-
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1615996,uchwala-nr-viii702019-z-dnia-29052019-r-w-sprawie-przejecia-od-generalnej-dyrekcji-drog-krajowych-i-.html-
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Burmistrz odpowiedział również na zapytanie radnego Kwaśniaka dot. zakupu działki 

przez Spółkę RPWiK. Spółka jeszcze tej działki nie zakupiła, działka położona jest na 

ulicy Mickiewicza w Brzesku ma stanowić element infrastruktury sieci, jest jedynie 

wyrażony zamiar zakupu tej działki.  

 

Radna  Barbara Borowiecka -  podziękowała za przedstawienie opinii prawnej. 

Gmina musi działać zgodnie z prawem i w granicach prawa, dlatego też  mając na 

uwadze brak narzędzi prawnych poprosiła o publiczne przedstawienie tej opinii dla 

mieszkańców. Radna przypomniała, że Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą do 

Starostwa Powiatowego  w Brzesku o pomoc mieszkańcom tych dwóch bloków. 

Chciałaby by mieszkańcy wiedzieli, że zarówno Rada, jak i Pan Burmistrz tym 

problemem się zajął. 

Burmistrz Tomasz Latocha   poinformował, że każda sprawa zgłaszana przez 

mieszkańców jest traktowana w UM bardzo poważnie. 

Radny Zbigniew Łanocha – poinformował, że na sesji będą obecne Panie 

przedstawicielki Koła Gospodyń w Jasieniu. Radny zwrócił się z prośbą do 

Przewodniczącej Rady Miejskiej  o nie zamykanie  obrad sesji i udzielenie głosu. 

Radna Barbara Borowiecka odniosła się do interpelacji złożonej przez Radnego 

Adama Kwaśniaka w  sprawie budowy miejskiego grilla. Przy budowie parku na 

Osiedlu Jagiełły jest uwzględniona budowa grilla dla mieszkańców Brzeska dlatego też 

uważa, że  można zwiększyć środki finansowe na tym zadaniu,  zaprojektować dwa 

miejsca grillowe tak,  by była większa dostępność do wszystkich mieszkańców. 

Burmistrz  Tomasz Latocha – przypomniał  przepisy związane ze sposobem 

składania interpelacji przez radnych i udzielania odpowiedzi na te interpelacje. 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnej Borowieckiej dot. braku  możliwości 

wprowadzania zmian do planów inwestycji  na które  gmina otrzymuje środki 

pozabudżetowe.  

Radna Barbara Borowiecka (Ad Vocem)  - odpowiedziała, że w tym projekcie 

budowy parku jest uwzględnione takie miejsce do grillowania. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała radnych, że od 

następnej sesji radni będą otrzymywać wnioski Komisji przed sesją do zapoznania się, 

by tym samym nie wydłużać obrad sesji czytając je. Będzie możliwość zadawania 

pytań do wniosków podjętych przez Komisje.   

Poinformowała również, iż od następnej sesji podjęcie uchwał będzie na początku sesji 

ponieważ jest to najważniejszy punkt każdej sesji.  

Zgodnie z przepisami ustawy (o samorządzie gminnym) został złożony w dniu 

dzisiejszym i przekazany radnym Raport o Stanie  Gminy Brzesko, który będzie 

procedowany w terminie późniejszym. 

 

Głos zabrała Sołtys Wsi Jasień Pani Monika Rożek  - odniosła się w swojej 
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wypowiedzi do sposobu zarządzania  przez OSP Jasień budynkiem Remizy OSP            

w Jasieniu. Budynek Remizy winien  być budynkiem użyteczności publicznej, winien 

służyć mieszkańcom. Zarządcą budynku jest radny, Prezes OSP Pan Leszek Klimek 

z którym od zeszłego roku trwają negocjacje. Pani Sołtys przybliżyła jakie 

stowarzyszenia działają w Jasieniu, jak trwały negocjacje z zarządcą Remizy, by te 

stowarzyszenia mogły się tam spotykać. Poprzedni Pan Sołtys, którym od 20 lat był 

Pan Leszek Klimek mógł spotykać się z mieszkańcami sołectwa     w budynku Remizy 

i nie miał z tym żadnego problemu,  jako nowy sołtys Pani Rożek niestety ma z tym 

problem.  Pani Sołtys przedstawiła zasady umowy dzierżawy budynku OSP podpisanej 

z Gminą na 45 lat, problem z uzyskaniem pomieszczenia dla potrzeb Sołtysa oraz  

braku możliwości odbywania w tym budynku zajęć z aerobiku i spraw z tym 

związanych. Pani Sołtys poprosiła Burmistrza by wpłynął na osobę Pana Klimka, bo  

wydaje jej się, że w pewnych zagadnieniach kwestionuje decyzje Pana Burmistrza, a 

tak być nie powinno.  

Burmistrz Tomasz Latocha – odniósł się do wypowiedzi Pani Sołtys Rożek dot. 

zawartej umowy użyczenia budynku remizy OSP w Jasieniu – odczytał treść umowy. 

Burmistrz przypomniał jakie podjęto działania przez Urząd zmierzające do  tego by 

obiekt remizy OSP w Jasieniu mógł służyć sołectwu i wszystkim działającym na terenie 

sołectwa grupom. Pojawił się obecnie problem związany z wykorzystywaniem obiektu 

Remizy zgłaszany przez przedstawicieli z Jasienia. Pan Klimek jest dzisiaj nieobecny, 

dlatego też po jego powrocie zorganizowane zostanie spotkanie ze wszystkimi 

zainteresowanymi i ma nadzieję, że problem zostanie rozwiązany w taki sposób,  że 

wszyscy będą zadowoleni. 

Sołtys Monika Rożek – odniosła się do wypowiedzi Burmistrza, zwróciła uwagę na 

potrzebę organizowania w budynku remizy zajęć z aerobiku. Wystosowano prośbę do 

administratora o  użyczenie sali  na te zajęcia, mieszkańcy są z tych zajęć zadowoleni, 

winniśmy się scalać, a gdzie mamy to robić jeżeli nie mamy gdzie.  Nie tylko Koło 

Gospodyń chce korzystać z tego obiektu, ale pozostali mieszkańcy również. 

Burmistrz Tomasz Latocha zwrócił uwagę by pamiętać, że na dzień dzisiejszy to nie 

Urząd jest administratorem tego budynku tylko na podstawie umowy użyczenia 

nadzoruje nim OSP.  

Głos zabrał przedstawiciel RS wsi Jasień Pan L.M.  który poruszył temat dot. działki  

gminnej, kiedyś zarezerwowanej pod budowę boiska Orlik w Jasieniu. Dawniej zostało 

powiedziane, że jeśli oddajemy  grunty wiejskie,  Jasieńskie za szpitalem to w zamian 

otrzymujemy  przedmiotową działkę i budowany ma być Orlik. Obecnie działka, z 

informacji jakie posiada, została przekazana na Sołtysa – na Sołectwo, Sołtys teraz tą 

działkę dzierżawi. Jeśli działka była przepisana na Sołectwo i na Sołtysa, nie umie 

powiedzieć, czy to jest imiennie  czy też nie  lub na Sołectwo i Sołtysa, czy na Pana 

Leszka Klimka. Poprosił by to zostało sprawdzone. 

Burmistrz  Tomasz Latocha odpowiedział, że Sołectwo nie ma osobowości prawnej 

i nie może dzierżawić działki, ani Sołtys wsi. Sprawdzimy stan prawny. 
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Pan L.M. zapytał, kto dzierżawi tą działkę ?, jeśli dzierżawi  Sołtys i Sołectwo to jest 

wybrana nowa Sołtys należy przepisać tą dzierżawę na nowego Sołtysa i Sołectwo. 

Jeśli dzierżawa jest na Pana  Klimka to już jest „szachrajstwo”, uzasadnił swoje 

stwierdzenie. Jako Sołectwo będziemy dążyć by ta działka przeszła na dzierżawę 

Sołtysa i Sołectwa.  

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, Sołectwo nie ma osobowości  prawnej            

i właścicielem lub dzierżawcą być nie może. Użyczyć można np. stowarzyszeniu. 

Burmistrz poinformował, że ustali stan prawny działki, zaprosi Sołtysa i przedstawicieli 

Rady Sołeckiej, by pokazać jak ten stan prawny zastany przez niego wygląda                       

i ustalona zostanie dalszą wspólną drogę. 

Pan L.M. – poinformował, że na ostatnim Zebraniu Wiejskim temat tej działki był 

poruszany i Pan Klimek tak wyjaśnił temat, że nie  wiadomo czy dzierżawi to jako 

Sołtys, czy jako Pan Klimek. Jeśli sprawa się wyjaśni to  działa Koło Gospodyń 

Wiejskich i można na to stowarzyszenie przepisać tą działkę.  

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, że należy poczekać na  sprawdzenie               

i ustalenie stanu prawnego tej działki. Wszystko zostanie  rozpatrzone zgodnie                  

z prawem. 

Głos zabrał Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach wyjaśnił, kto może być 

właścicielem mienia gminnego, najprawdopodobniej jest to mienie gminne i zapewne 

nikt nie przepisał dzierżawy czy użyczenia ani na Sołtysa, ani na RS. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka – przypomniała, że zostanie sprawdzony stan 

prawny działki. Sołectwo nie ma osobowości prawnej, więc nie może być właścicielem 

działki. Jak zadeklarował Burmistrz - zostanie  poproszony zarówno sołtys jak i RS do 

rozstrzygnięcia. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła dyskusję 

w temacie jw.  

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zapytała w sprawie budynku remizy OSP w Jasieniu 

– kto płaci rachunki za media oraz czy z tytułu wynajmu tego  budynku odprowadzone 

są pieniądze za jego wynajem do budżetu gminy tak jak to jest w przypadku Mokrzysk. 

Jeśli są organizowane imprezy w tym budynku, radna poprosiła by na kolejnej sesji 

Burmistrz przekazał radnym informacje, ile było odprowadzonych środków z tego tytułu 

do budżetu gminy.  

Burmistrz Tomasz Latocha przypomniał, że na mocy umowy z 2016 roku OSP jest 

władającym obiektem remizy w Jasieniu. Obowiązkiem Gminy jest tylko utrzymywanie 

OSP w gotowości bojowej i tak się dzieje, w tym zakresie gmina pokrywa rachunki. 

Wszystkie inne naprawy, remonty, przebudowy wykonywało OSP we własnym 

zakresie i za środki własne, nie wie z czego te środki pochodziły, może z wynajmu 

pomieszczeń. Nie jest to taka sama sytuacja jak w Mokrzyskach, tam stan jest inny – 
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przedstawił ponownie jaki jest obecnie stan prawny budynku w Jasieniu oraz                     

w Mokrzyskach. 

W dyskusji pomiędzy Radną Ewą Chmielarz – Żwawa i Burmistrzem Tomaszem 

Latocha odniesiono się do kwestii pobierania opłat przez OSP w Jasieniu za wynajem 

sali na organizację różnego typu imprez.  

Radna Barbara Borowiecka – zapytała, czy taka umowa podpisana, która 

obowiązuje do 2040 roku jest tylko w Jasieniu, czy w innych miejscowościach również 

?, a jeśli tylko w Jasieniu to dlaczego tylko tam. 

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie radnej Borowieckiej w jaki 

sposób są wykorzystywane budynki gminne na Sołectwach.  

Radny Franciszek Brzyk – przypomniał, że był kiedyś realizowany projekt 

Małopolskie Remizy i by pozyskać środki finansowe należało się wykazać władaniem.  

Przypuszcza, że ta umowa, która został spisana w 2016 roku prawdopodobnie była  

tak spisana, po to, aby ta jednostka mogła wówczas startować w konkursie o środki. 

OSP są stowarzyszeniem i są rozliczane. Radny stwierdził, iż niepotrzebne są dzisiaj 

tutaj takie dyskusje bez prezesa OSP, bo my jako rada nie   jesteśmy władni i nie 

rozstrzygniemy sprawy władania obiektem, który jest już użyczony jednemu 

podmiotowi. Jest to tylko kwestia samego dogadania.  

Radna Maria Kądziołka przypomniała, że Pan Burmistrz zobowiązał się sprawę 

wyjaśnić, tak jak powiedział radny Brzyk Rada nie jest władna do rozpatrzenia tej 

sprawy.  

Sołtys Monika Rożek – poprosiła by  Burmistrz  sprawdził tą umowę, czy dałoby się 

coś z nią zrobić np. aneks. 

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, umowa jest krótka, pewne rzeczy są tam 

dość precyzyjnie sformułowane i zapisane. Nie jego rola jest sprawdzanie umowy pod 

kątem formalno – prawnym, umowę sprawdza radca prawny i taka analiza została 

wykonana.  

W programie Małopolskie Remizy był składany wniosek,  jednak Jasień tych  środków 

nie otrzymał.   

Radny Jarosław Sorys – zapytał Przewodniczącą Rady Miejskiej w sprawach dot. 

proponowanych zmian w porządku obrad od następnej sesji RM,  dot. odczytywania 

wniosków z posiedzeń Komisji. Odczytywanie tych wniosków na sesji  było dobrym 

zwyczajem i tak też osobiście sądzi. Odczytywanie tych wniosków nie trwa długo, 

osobiście zapoznał się z nimi przed sesją na stronie internetowej, bo tam są 

zamieszczane. Wydaje mu się, iż minimalizowanie wszystkiego do zera  nie do końca 

jest zasadne. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – odpowiedziała, że nie jest to 

żadne minimalizowanie tylko ułatwienie pracy Rady Miejskiej. Wszystkie wnioski są na 
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stronie internetowej ale pytanie, czy radni do nich zaglądają. W materiałach na sesje 

wszystkie wnioski będą dołączane i będzie się można z nimi zapoznać, żadnej dyskusji 

nie będziemy zamykać tylko będziemy od razu zadawać pytania do wniosków.  Jest to  

tylko dla ułatwienia pracy Rady, tak samo jak przesunięcie punktu podjęcia uchwał, 

gdyż jest to najważniejsza część sesji. Żadne działania nie idą w ograniczenia. 

Wszystkie dokumenty radni otrzymują, by wiedzieli co się w radzie dzieje. 

Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi  Przewodniczącej stwierdził, iż 

przekazywanie wszystkich pism na komisje jest błędem, bo od tego są komisje 

merytoryczne uzasadnił dlaczego. Radny odniósł się również do propozycji  

podejmowania uchwał na początku sesji i organizowania obrad sesji w godzinach 

popołudniowych. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka – podtrzymała swoją decyzję dot. przekazywania 

pism do wiadomości wszystkich komisji. Do decyzji Przewodniczących Komisji 

pozostawia, czy będą się tymi tematami zajmować. Komisja może się z pismem 

zapoznać, wcale nie musi podejmować decyzji. Postanowiła, że Radni będą 

otrzymywać wszystkie dokumenty jakie wpływają do przewodniczącej Rady Miejskiej. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) odniósł się do sposobu zwoływania sesji                        

w programie e-sesji dot. terminów dołączania dokumentów do e- sesji oraz udzielania 

odpowiedzi na zapytania i interpelacje na sesji, propozycji zastępcy burmistrza by 

zapytania składać pisemnie. Są w Urzędzie merytoryczni pracownicy, którzy mogą 

udzielić odpowiedzi na zapytanie  na sesji, a nie czekać na pisemną odpowiedź. 

Przewodnicząca rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła zapisy ustawy dot. 

sposobu składania interpelacji i zapytań przez radnych. Jest to przepis ustawowy, więc 

nie rozumie, dlaczego Radny ma pretensje. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – odpowiedział na zapytania radnego Sorysa 

dot. sposobu składania interpelacji i zapytań na sesji. Przybliżył co określił 

ustawodawca i omówił sposób zamieszczania interpelacji i odpowiedzi na BIP. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) nawiązał do złożonych zapytań i interpelacji na 

sesji  w sprawie organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych, wykonania pokrycia 

dachowego na budynku OSP w Jadownikach radny uważa, że  dla merytorycznego 

pracownika udzielenie ustnej odpowiedzi zajmie raptem 5 minut. Oprócz ustawy  

obowiązuje nas również regulamin pracy rady – radny przytoczył treść paragrafu 42 

ust. 2. Komisje obradują  merytorycznie – odniósł się do pracy Komisji.  

Pan L.M.- odniósł się ponownie w swojej wypowiedzi do terminu podpisania umowy 

administrowania budynkiem OSP w Jasieniu pomiędzy Gminą, a OSP w Jasieniu. 

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w 

tym punkcie  porządku obrad i przeszła do kolejnego 21. 
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Ad.21. Zamknięcie obrad Sesji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria 

Kądziołka zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołaną na dzień         

29 maja 2019 r. godz.13.00. (Relacja z Sesji - płyta CD w załączeniu do protokołu). 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w  Brzesku 

mgr Maria Kądziołka 

 

Przygotowała: Inspektor Marta Kółkowska - Zespół Spraw Samorządowych 

 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


