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Rada Miejska w Brzesku 
Radni - Sesja 

Protokół nr 14/2019 

XIV Sesja w dniu 30 października 2019  

Obrady rozpoczęto 30 października 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:57 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 21 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 1 i 2. 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła  obrady XIV Sesji Rady 

Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 – 2023, zwołanej na dzień 30 października 2019 r. - 

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

21 radnych, w sesji uczestniczy 21 radnych. 

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

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

Stanisława Sułka, radcę prawnego UM  przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy 

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

Osiedli, Komendantów: Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku, pracowników 
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Urzędu Miejskiego oraz wszystkich, którzy uczestniczą w sesji według ich godności, funkcji 

oraz zajmowanych stanowisk. 

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

i nagrywane. Osoby, które uczestniczą w sesji wyrażają zgodę na transmitowanie, nagrywanie 

oraz rejestrację wizerunku.   

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 XIV 

sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 30 października  2019 r. 

Przewodnicząca - zapytała, czy są uwagi i wnioski do przesłanego radnym porządku obrad 

sesji? 

Burmistrz Tomasz Latocha zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad sesji 

w pkc. 2"a" - przyjęcie ślubowania przez Burmistrza Brzeska od nauczyciela, który uzyskał 

stopień awansu zawodowego Nauczyciela Mianowanego oraz wręczenie Nagrody Burmistrza 

Nauczycielowi. 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka zarządziła sprawdzenie quorum, a następnie   poddała pod 

głosowanie wniosek jak niżej: 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadzenia zmiany do porządku obrad sesji w pkt. 2 podpunktu "a" - przyjęcie ślubowania 

przez Burmistrza Brzeska od nauczyciela, który uzyskał stopień awansu zawodowego 

Nauczyciela Mianowanego oraz wręczenie Nagrody Burmistrza Nauczycielowi.  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0: 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

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

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

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

Adrian Zaleśny. 
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Porządek obrad sesji po zmianach 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

a) Przyjęcie ślubowania przez Burmistrza Brzeska od Nauczyciela, który uzyskał stopień 

awansu zawodowego Nauczyciela Mianowanego oraz wręczenie Nagrody Burmistrza 

Nauczycielowi. 

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

Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz Powiatowej Straży Pożarnej            

w Brzesku. 

4. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 25 września 

2019 r. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym. 

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

sesji. 

7. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom. 

8. Ocena funkcjonowania Spółek Brzeskie Zakłady Komunalne oraz Miejski Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej na terenie Gminy Brzesko. 

9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych. 

10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia. 

11. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych 

do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym). 

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) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"; 

d) zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

e) wezwania „MEGANA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o doprecyzowanie wniosku                 

z 10 października 2019 r. 
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f) określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej 

Szkoły Podstawowej im.św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Jasieniu. 

13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji. 

14. Interpelacje radnych 

15. Zapytania radnych. 

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

17. Wolne wnioski i zapytania. 

18. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

ad. a) Przyjęcie ślubowania przez Burmistrza Brzeska od Nauczyciela, który uzyskał 

stopień awansu zawodowego Nauczyciela Mianowanego oraz wręczenie Nagrody 

Burmistrza Nauczycielowi. 

Nastąpiło przyjęcie ślubowania oraz wręczenie przez Burmistrza Brzeska Tomasza Latocha 

aktu awansu zawodowego dla nauczyciela Mianowanego Pani Lucynie Szot. Pan Burmistrz 

Tomasz Latocha wręczył również Nagrodę Burmistrza  Pani Agacie Kawalerczyk.  

 

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

Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz Powiatowej 

Straży Pożarnej w Brzesku. 

Radny Jarosław Sorys odniósł się w swojej wypowiedzi do ostatnich wyborów 

parlamentarnych.  Złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 

jego  kampanii wyborczej. Radny przedstawił i przypomniał przebieg dotychczasowej jego 

pracy pełniąc funkcje sołtysa sołectwa Jadowniki i radnego,  które to zadania i inwestycje miały 

znaczy wpływ na rozwój  tej miejscowości i Gminy Brzesko. Następnie radny przedstawił 

wnioski i zapytania do  posłów i radnych wojewódzkich z naszego okręgu do realizacji: 

 1. Zbiorniki retencyjne na Uszwicy zabezpieczające powiat brzeski przed skutkami 

powodzi – Do dnia dzisiejszego dziesiątki spotkań, wydane mln złotych, a zbiorniki zostają 

dalej „na papierze”. Panie i Panowie posłowie, Panie i Panowie radni wojewódzcy jakie kroki 

zamierzacie skuteczne podjąć w tym kierunku? Od powodzi w 97 mija 22 lata, a po drodze był 

rok 2010, 2013. Oczekujemy od Was konkretnych działań, zaangażowania i przedstawienia 

nam waszej aktywności w tej sprawie. 

2. Kontynuując temat zabezpieczeń p. pow. regulacja potoku Grodna w Jadownikach. 

Płynący środkiem 5 tysięcznej miejscowości potok – W 2013 roku skutecznie podtopił centrum 

Jadownik zalewając kilkadziesiąt budynków mieszkalnych i publicznych powodując straty w 

infrastrukturze drogowej.  Projekt na regulację potoku ze stosownymi wszystkimi 

pozwoleniami jest gotowy od 2015 roku. O tego też roku monituje w tej sprawie u wojewody, 
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w MZMUiW w Krakowie teraz Wodach Polskich. Jakie w tym temacie konkretne działania 

podejmujecie Państwo jako nasi posłowie, nasi radni wojewódzcy?  

3. Kolejne niezwykle istotne tematy infrastrukturalne mające udokumentowaną wieloletnią 

tradycję interpelowania to:  

 Budowa „sądeczanki” – oczekujemy w tym temacie zdecydowanej aktywności 

szanowni Państwo. 

 Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 czyli przedłużenie zjazdu z autostrady 

w kierunku północnym z obwodnicą miejscowości Rudy Rysie. Od 1999 roku 

procedowana i znana wszystkim szczeblom samorządu Województwa Małopolskiego 

idea uruchomienia ciągu komunikacyjnego północ – południe.  Na tym obszarze 

pozwalająca również w zdecydowany sposób wpłynąć na rozwój regionu chociażby 

poprzez skomunikowanie 40 ha gruntów należących do gminy Brzesko.  

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i straty jakie powodują dziki – Od wielu 

lat w ramach kompetencji radnych, sołtysów, burmistrzów interweniujemy w imieniu 

mieszkańców w tej sprawie: wnioskując o podniesienie limitów odstrzałów, organizując 

spotkania z kołami łowieckimi, śląc apele i zapytania – również do parlamentarzystów. 

Proszę przedstawić swoją aktywność w tym zakresie. 

 

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

25 września 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka odtworzyła dyskusje w tym punkcie 

obrad - poinformowała, że do protokołu z Sesji odbytej w dniu 25 września 2019 roku nie 

wniesiono żadnych uwag.  Pytań radnych brak. Protokół został przyjęty. 

Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, w  materiałach na sesję 

przekazane zostało sprawozdanie Burmistrza z Jego międzysesyjnej działalności. Wobec 

powyższego zgodnie z § 14 ust. 1 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy- Regulaminu Rady 

Miejskiej – w Brzesku otwiera dyskusję.   

Pytań radnych brak. 

 

Ad. 6. 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 dwa posiedzenia Rady Miejskiej w Brzesku. Radni otrzymali 

sprawozdania Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskie  w Brzesku, podjętych na tychże 

posiedzeniach Rady (w wersji elektronicznej), w związku z czym otworzyła dyskusję                    

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

Do dyskusji w tym punkcie obrad nikt się nie zgłosił. Następnie Przewodnicząca Rady 

Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad.  

Sprawozdanie zostało przyjęte – stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.7 . Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – przypomniała, że sprawozdanie 

powyższe zostało przedstawione i omówione na wszystkich posiedzeniach komisji jak również 

radni otrzymali pełną informację w materiałach sesyjnych. W związku z  powyższym 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w tym punkcie obrad. 

W dyskusji wzięli udział: 

Burmistrz Tomasz Latocha przypomniał, że sprawozdanie zostało bardzo szczegółowo  

omówione na wszystkich posiedzeniach komisji. Każdy  z radnych miał możliwość zadawania 

pytań, zgłaszania uwag i spostrzeżeń. Dyskusja  dotyczyła różnych zagadnień – wskazał jakich. 

Burmistrz przypomniał jaki w chwili obecnej jest status terenów w Buczu, który w chwili 

obecnej nie pozwala na złożenie wniosku o utworzenie strefy. Burmistrz wskazał jakie zostały 

podjęte procedury w  stosunku do  gruntów w Buczu oraz gruntów Jadowniki Rędziny oraz 

terenów wokół szpitala  

Po przedstawieniu przez Burmistrza informacji, w tym punkcie obrad, w związku z faktem, iż 

wszystkie zapytania i wątpliwości zostały omówione na  Komisjach Rady nikt się nie zgłosił 

się do dyskusji – wobec czego Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym 

punkcie obrad. 

 

Ad. 8. Ocena funkcjonowania Spółek Brzeskie Zakłady Komunalne oraz Miejski Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej na terenie Gminy Brzesko. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – przypomniała, że sprawozdania 

powyższe zostały przedstawione i omówione na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady 

Miejskiej, jak również radni otrzymali w materiałach sesyjnych. W związku z  powyższym 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w tym punkcie obrad. 

W dyskusji wzięli udział: 

Radny Adam Kwaśniak – zapytał w sprawie wysokości majątku trwałego Spółki BZK. Jest 

to kwota bardzo niska, z której  może wynikać, iż  budynki Spółki są  o niskiej wartości, grunty 

to nieużytki, a sprzęt złom. Według radnego ta kwota jest nie doszacowana   lub spółka jest       

w tak złej kondycji finansowej. Spółka posiada bazę przy ul. Przemysłowej i jest rozważana 

sprzedaż bazy osobie prywatnej. Za jaką cenę  jest propozycja sprzedaży tego placu  oraz  plany  

lokalizacji nowej bazy dla potrzeb spółki. Czy jest rozważane połączenie spółki BZK z innymi 

spółkami miejskimi np. MPK. Ponadto Radny odniósł się do  działalności spółki BZK zapytał, 

czy pracownicy spółki otrzymują talony na posiłki regeneracyjne i odzież ochronną, w jakiej 

formie, za jaką kwotę i w jakim okresie w ciągu roku. 

Radny Jarosław Sorys – zapytał Prezesa Spółki BZK - czy jest już przygotowany do przejęcia 

obowiązków związanych z poborem opłat i zarządzaniem placem targowym. 
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Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielił Prezes Spółki BZK Jan Niedzielski,  

który przedstawił wartość księgową majątku spółki BZK. Wyjaśnił, iż nie zostały jeszcze 

podjęte żadne decyzje w sprawie sprzedaży placu bazy BZK, bo rzecz taka musi być ciągła. 

Można sprzedawać, ale dopiero w chwili kiedy coś innego zostanie już zamiennie, 

wybudowane. Firma Granit,  która graniczy z bazą wyraziła owszem zainteresowanie tym 

terenem, ale jest postawiony warunek, że musi się znaleźć grunt, który by nam odpowiadał oraz 

winien być wybudowany na tym gruncie zakład. Wszystkie kłopoty wiążą się z tym, że obok 

powstało osiedle mieszkaniowe, na terenach przemysłowych, na co wskazuje również nazwa 

ulicy Przemysłowa. Pan Prezes przedstawił w jaki sposób  zagospodarowywane                                  

i przeładowywane  są odpady komunalne na bazie BZK. Udzielił odpowiedzi na zapytanie 

radnego Kwaśniaka  dot. posiłków regeneracyjnych dla pracowników spółki, zaopatrywania 

pracowników w odzież roboczą.  

Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) – poprosił o wyjaśnienie, czy planowane jest połączenie 

spółki BZK z innymi spółkami miejskimi. 

Prezes Spółki BZK Jan Niedzielski odpowiedział, że takich planów mu nie przedstawiono. 

Za  poprzedniego Pana Prezesa takie  plany były opracowywane i symulacje kosztów 

połączonych spółek. Ponadto Prezes odpowiedział na zapytanie radnego Sorysa dot. 

przedstawionej spółce propozycji zarządzania placem targowym  i administrowania lokalami 

handlowymi przez BZK. Ma nadzieję, że odbędzie się to bez większego zamieszania.  

Radny Adam Kwaśniak zapytał Burmistrza jakie są oczekiwania Gminy Brzesko w związku 

ze zmianą w zakresie pobierania opłat na placu targowym i sposobu zarządzania tym placem. 

Burmistrz Tomasz Latocha – odpowiedział na zapytanie Radnego Kwaśniaka dot.  określania 

wartości księgowej majątku spółki w jaki sposób  się ta wartość określa.  

Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) -  ponownie odniósł się do wartości księgowej majątku 

spółki BZK oraz propozycji sprzedaży bazy spółki BZK za kwotę 400 tysięcy złotych. Radny 

stwierdził, że takie działania są niebezpieczne.  

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) - stwierdził, że radny Kwaśniak się myli, nie ma 

takich możliwości, odnosimy się wówczas do wartości rynkowej.  

Prezes BZK Jan Niedzielski dodał, że spółka nie może sprzedać majątku bez wyceny  

i aktualnych cen obowiązujących. Jeśli chcielibyśmy sprzedać bazę i  pojawiła się osoba tym 

zainteresowana to najpierw należałoby przeprowadzić stosowną wycenę tego majątku.  

Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem)- stwierdził, że sprzedaż to jedno, a ubezpieczenie 

majątku drugie. Gdyby np. doszło do katastrofy i budynek Spółki przy ul. Słowackiego uległ 

zniszczeniu  to odszkodowanie nie będzie przekraczało tej kwoty bazowej i to jest pod tym 

kątem niebezpieczne.  

Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) -  wyjaśnił, że ubezpiecza się wartość 

odtworzeniową i nie ma sensu dalej dyskutować, należy to zrozumieć. W kodeksie prawa 

handlowego te kwestie są określone. 

Prezes Spółki BZK Jan Niedzielski -  poinformował, że kończy się rok kalendarzowy dlatego 

rozpisany został przetarg na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i będziemy 
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oczekiwać na ceny, które się pojawią w przetargu.  Z informacji jakie uzyskaliśmy od odbiorcy 

naszych odpadów Firmy Remondis wynika iż, oczekiwania tej firmy na ten moment są takie 

byśmy dopłacali już w tej chwili 100 złotych do  tony śmieci niesegregowanych i 120 złotych 

do tony śmieci segregowanych. Po przetargu, po 13 listopada będziemy wiedzieli jakie te ceny 

będą,  ale należy oczekiwać, że będą to ceny dosyć wysokie.  

Przewodnicząca Maria Kądziołka poprosiła o dalszą dyskusję i zadawanie pytań do 

sprawozdania z działalności Spółki MZGM w Brzesku. 

Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) poprosił Burmistrza o odpowiedź na jego zapytanie 

jakie są oczekiwania Gminy Brzesko w związku ze zmianą w zakresie pobierania opłat na placu 

targowym i sposobu zarządzania tym placem. 

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie radnego jw.  

W związku z wyczerpaniem listy chętnych do dyskusji - Przewodnicząca Rady Miejskiej 

zamknęła dyskusję w tym punkcie obrad. Sprawozdania zostały przyjęte – stanowią załącznik 

do protokołu. 

Ad. 9. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przypomniała, że wszystkie materiały          

i wnioski z posiedzeń komisji radni otrzymali, w związku z powyższym Przewodnicząca 

otworzyła dyskusję w temacie jw. 

W dyskusji wzięli udział: 

 

Radny  Jarosław Sorys  skierował zapytanie do Przewodniczącego Kapituły Przyznawania 

Tytułów Honorowych w sprawie zaopiniowanych przez Kapitułę Wniosków o przyznanie 

tytułów Honorowych. Radny poprosił o wskazanie kto z członków Kapituły wstrzymał się od 

głosu nad przedstawionymi kandydatami. Radny wskazał na osobę Laszlo Sinko, przedstawił 

jego zasługi dla Węgier i  poprosił o wskazanie powodów wstrzymania się od głosu nad tą 

zacną kandydaturą. Taki wynik głosowania jest dla niego  bardzo zastanawiający. Taka sama 

sytuacja dot. Pana Christofa Fishera. 

Radny  Bogusław Sambor – wyjaśnił radnemu, że min. głosem wstrzymującym był jego głos 

– radny uzasadnił swoją decyzję. 

Radny Jarosław Sorys – nie zgodził się z uzasadnieniem radnego  Sambora,  jeśli sam                  

w czymś nie uczestniczy i nie  ma materiałów  to po prostu nad tym nie głosuje. 

Sekretarz  Stanisław Sułek – wyjaśnił, że w protokole z posiedzenia Kapituły brak jest 

zapisów jak kto głosował ponieważ  regulamin Kapituły mówi, że głosowanie   jest jawne i nie 

wpisuje się jak kto głosował. 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa poprosiła o podanie jaki jest skład Kapituły. 

Na zapytanie radnej odpowiedzieli kolejno Przewodniczący Kapituły Piotr Duda, oraz   

Sekretarz Stanisław Sułek.  



9 | S t r o n a  

 

Radna  Barbara Borowiecka poprosiła o wskazanie wnioskodawcę wszystkich 

zaopiniowanych wniosków i uzasadnienie do nich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – przedstawiła radnej Borowieckiej kto 

był wnioskodawcą przedmiotowych wniosków.  

 Radna  Barbara Borowiecka zapytała,  czy informacje o tych kandydatach do tytułów 

honorowych były podane do publicznej wiadomości. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka odpowiedziała radnej, że wszystkie 

wnioski były ogłoszone na 7 dni przed posiedzeniem Kapituły, zgodnie z zapisami zawartymi 

w uchwale - na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

Radny Jarosław Sorys zapytał Prezesa Spółki MPK w sprawie uruchomienia kursów 

prywatnego przewoźnika na trasie Jadowniki, który to wniosek został  zaopiniowany przez RS 

wsi Jadowniki. Radny przedstawił treść wydanej opinii  ze wskazaniem  ograniczeń jakie należy 

zastosować wydając pozwolenie na przewóz. Nawiązał do informacji jakie pojawiły się na 

stronach internetowych dot. wszczęcia postępowania  dot. zmowy przetargowej, poprosił             

o wyjaśnienie, czy przypadkiem nie chodziło właśnie o tego samego przewoźnika?, który chciał 

wejść na linie w naszej gminie. 

Burmistrz Tomasz Latocha - odpowiedział radnemu, że tak dotyczyło to tego samego 

przewoźnika. 

Radny Jarosław Sorys - czyli nasza ostrożność była w tym przypadku jak najbardziej 

uzasadniona. 

 

W związku z wyczerpaniem listy chętnych do dyskusji - Przewodnicząca Rady Miejskiej 

zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

 

Ad.10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dotycząca oświadczeń majątkowych 

osób zobowiązanych do ich złożenia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – przedstawiła analizę oświadczeń 

majątkowych radnych według stanu na dwa miesiące przed końcem  poprzedniej kadencji RM, 

według stanu  po objęciu przez radnych obecnej kadencji mandatu oraz według stanu na dzień 

31 grudnia 2018 r.  

  

Ad. 11. Informacja Burmistrza Brzeska dotycząca oświadczeń majątkowych osób 

zobowiązanych do ich złożenia (art. 24”h” ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym). 

 

Burmistrz Tomasz Latocha przedstawił analizę oświadczeń majątkowych  osób 

zobowiązanych do ich złożenia. ( Informacja stanowi załącznik do protokołu).  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała ponadto, iż w dniu 

wczorajszym do Biura Rady  wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza Brzeska 
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oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej, które są bez uwag. W związku z brakiem pytań - 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka zarządziła 30 minutową przerwę w obradach. 

Obrady wznowione po przerwie. 

 

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. 

 

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie wprowadzenia nowego zadania dot. budowy 

chodnika przy drodze w kierunku Nowego Sącza. 

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielił Burmistrz Tomasz Latocha, uzasadnił konieczność 

wprowadzenia tego zadania do budżetu. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

Radny  Adam Kwaśniak – zapytał w sprawie wysokości zadłużenia Gminy Brzesko -  radny 

wyliczył wielkość tego zadłużenia i poprosił o podanie - ile w tej chwili wynosi dług Gminy 

Brzesko.   

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała na zapytanie radnego, podała wielkość 

zaciągniętych pożyczek i emisji papierosów wartościowych przez Gminę Brzesko w 2019 r.  

W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady 

Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba przedstawił  projekt uchwały, 

natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, poddała go pod głosowanie jak 

niżej: 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania: 

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

ZA (17) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga 

Dadej, 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 (4) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Barbara Górczewska, Marek Górski, Adam 

Kwaśniak. 

Uchwała nr XIV/109/2019 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019;- 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682004,uchwala-nr-xiv-1092019-z-dnia-30-

listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-.html – 

uchwała została podjęta.  

 

 

b) projekt 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 Panią Celina Łanocha,  dokonała szczegółowego omówienia projektu 

uchwały jw. 

 Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie nowego zadania jakim jest modernizacja  chodnika 

przy  ul. Pomianowskiej. Poprosił o wskazanie dokładnego miejsca  położenia tego chodnika. 

Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział , że wprowadzenie tego zadania jest ściśle związane 

z   planowaną budową ronda w kierunku Nowego Sącza. Patrząc na plany i projekty GDDKiA  

doszliśmy do wniosku, że zostanie w tym miejscu zwiększony ruch i  jest taka potrzeba by 

zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. 

Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) poprosił o wskazanie miejsca dokładnego położenia 

chodnika – Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie radnego ze wskazaniem 

położenia przedmiotowego chodnika. 

W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady 

Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił  projekt uchwały, 

natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, poddała go pod głosowanie jak 

niżej: 

Głosowano w sprawie: 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

  

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682004,uchwala-nr-xiv-1092019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682004,uchwala-nr-xiv-1092019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-budzetowej-gminy-brzesko-.html
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Wyniki głosowania: 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

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

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

Łanocha, Karol Mróz, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny; 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Bogusław Sambor. 

Uchwała nr XIV/110/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej                

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

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682009,uchwala-nr-xiv-1102019-z-dnia-30-

listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskie.html – została 

podjęta. 

c) projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta 

Brzeska";  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że wniosek w sprawie 

nadania Tytułu Honorowego dla Pani Haliny Mączarowskiej został pozytywnie zaopiniowany  

przez Kapitułę Przyznawania Tytułów Honorowych. Z wnioskiem o nadanie Tytułu 

Honorowego dla Pani Haliny Mączarowskiej, mieszkanki Jasienia, wielkiemu społecznikowi 

wystąpiła ja, jako Przewodnicząca Rady wraz z mieszkańcami Jasienia – Panem A.P. oraz 

Radnym Zbigniewem Łanocha.  

Pytań radnych do projektu uchwały  brak. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, przedstawiła projekt uchwały oraz 

poddała go pod głosowanie jak niżej: 

Głosowano w sprawie: 

nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"; 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0: 

Wyniki imienne: 

ZA (21) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

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

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

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

Adrian Zaleśny; 

Uchwała nr XIV/111/2019 w sprawie nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel 

Miasta Brzeska" https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682012,uchwala-nr-xiv-

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682009,uchwala-nr-xiv-1102019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskie.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682009,uchwala-nr-xiv-1102019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-iv302019-rady-miejskie.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682012,uchwala-nr-xiv-1112019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowego-hono.html
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1112019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowego-

hono.html – została podjęta. 

 

d) projekt uchwały w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka  otworzyła dyskusję w 

sprawie projekt uchwały - zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej, w której głos 

zabrał: 

Burmistrz Tomasz Latocha, który dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały jw.  

Pytań radnych do projektu uchwały brak. 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba   przedstawił  projekt uchwały, 

natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, poddała go pod głosowanie jak 

niżej: 

 

Głosowano w sprawie: 

zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej.  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0; 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

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

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

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

Adrian Zaleśny; 

 

Uchwała nr XIV/112/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682015,uchwala-nr-xiv-1122019-z-dnia-30-listopada-

2019-r-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-oplaty-tar.html – została podjęta.  

 

e) projekt uchwały w sprawie wezwania „MEGANA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie       

o doprecyzowanie wniosku z 10 października 2019 r. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest 

zawarte całe wyjaśnienie do  złożonego wniosku. Wniosek był również przedstawiony na 

posiedzeniach komisji.  

Dyskusja: 

Głosów w dyskusji brak. Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie 

obrad. 

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682012,uchwala-nr-xiv-1112019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowego-hono.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682012,uchwala-nr-xiv-1112019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-nadania-tytulu-honorowego-hono.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682015,uchwala-nr-xiv-1122019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-oplaty-tar.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682015,uchwala-nr-xiv-1122019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-oplaty-tar.html
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił  projekt uchwały, 

natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, poddała go pod głosowanie jak 

niżej: 

Głosowano w sprawie: 
wezwania „MEGANA” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o doprecyzowanie wniosku z 10 

października 2019 r..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 
ZA (21) -  Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

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

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

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

Adrian Zaleśny 

 

Uchwała nr XIV/113/2019 w sprawie wezwania „MEGANA” Sp. z o.o. z siedzibą                    

w Krakowie       o doprecyzowanie wniosku z 10 października 2019 r. - 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682016,uchwala-nr-xiv-1132019-z-dnia-30-

listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-wezwania-megana-sp-z-o-o-z-sie.html – została 

podjęta. 
 

 

 

f) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom 

uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego 

BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu. 

 

Dyrektor Józef Cierniak dokonał szczegółowego omówienia projektu uchwały jw.  

Radna Ewa Chmielarz – Żwawa  stwierdziła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest  

podane, że do Szkoły w Sterkowcu uczęszcza 110 dzieci  wydaje się, że w Sterkowcu nie ma 

takiej liczby dzieci? 

 Dyrektor Józef Cierniak  przedstawił wyliczenia liczby dzieci  uczęszczających do PSP           

w Sterkowcu oraz do oddziału przedszkolnego w Sterkowcu. Jest to łączna suma dzieci ze 

szkoły i oddziału przedszkolnego. 

W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady 

Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny  przedstawił  projekt uchwały, 

natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, poddała go pod głosowanie jak 

niżej: 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682016,uchwala-nr-xiv-1132019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-wezwania-megana-sp-z-o-o-z-sie.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682016,uchwala-nr-xiv-1132019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-wezwania-megana-sp-z-o-o-z-sie.html
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Głosowano w sprawie: 

określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Jasieniu. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0: 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, 

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

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

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

Adrian Zaleśny; 

Uchwała nr XIV/114/2019 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków 

uczniom uczęszczającym do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława 

Szczepanowskiego BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu - 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682017,uchwala-nr-xiv-1142019-z-dnia-30-

listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dofinanso.html - została  

podjęta. 
 

Ad. 13. 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 13 porządku 

obrad - Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji. 

 

W dyskusji wzięli udział: 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – odniosła się do udzielonej odpowiedzi na złożoną  

interpelację w dniu 25 września 2019 r. – 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680958,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawej-z-

dnia-30102019-r.html. 

Radna Barbara Borowiecka - https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1683944,interpelacja-

radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-30102019-r.html 

Dyrektor Józef Cierniak odpowiedział na zapytania Radnej Ewy Chmielarz – Żwawa,  

przybliżył  po kolei jakie zostały podejmowane działania w zakresie wyjaśnienia  powstałych 

nieprawidłowości przy przyjęciu dziecka do przedszkola w Buczu.   

Radny Jarosław Sorys – odniósł się  do odpowiedzi Dyrektora Cierniaka jw., zauważa w tej 

wypowiedzi brak refleksji i  brak zadośćuczynienia powstałej krzywdy. Tak nie powinno być 

należałoby stanąć na wysokości zadania i próbować to naprawić. 

 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682017,uchwala-nr-xiv-1142019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dofinanso.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1682017,uchwala-nr-xiv-1142019-z-dnia-30-listopada-2019-r-w-sprawie-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-dofinanso.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680958,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680958,interpelacja-radnej-ewy-chmielarz-zwawej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1683944,interpelacja-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1683944,interpelacja-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-30102019-r.html
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W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady 

Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

Ad. 14. Interpelacje radnych 

 

Radna  Barbara Górczewska -https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680908,interpelacja-

radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-30102019-r.html 

 

Radny Jarosław Sorys - https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680947,interpelacje-

radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-30102019-r.html 

 

Radny Zbigniew Łanocha - https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1683966,odpowiedz-na-

interpelacje-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-30102019-r.html 

 

Radna Jadwiga Dadej- https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680934,interpelacja-radnej-

jadwigi-dadej-z-dnia-30102019-r.html 

 

W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady 

Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

 

Ad. 15. Zapytania radnych. 

 

Radna Barbara Borowiecka - https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680914,zapytanie-

radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-30102019-r.html 

Radny Adam Kwaśniak zapytał, czy parking przy cmentarzu komunalnym w Brzesku będzie 

zajęty na sprzedaż zniczy i kwiatów, jeśli tak to jakiej części parkingu będzie to dotyczyć.  

Radna Barbara Górczewska - https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680928,zapytania-

radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-30102019-r.html 

 

Przewodnicząca Maria Kądziołka w imieniu mieszkańców Brzeska poprosiła o  możliwość 

uruchomienia w Dniu Wszystkich Świętych dodatkowych 2 kursów MPK z Brzeska do 

Szczepanowa.  

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad. 

 

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

       Zapytań brak. 

 

 

17. Wolne wnioski i zapytania. 

 

       Wolnych wniosków oraz zapytań radnych brak. 

https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680908,interpelacja-radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680908,interpelacja-radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680947,interpelacje-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680947,interpelacje-radnego-jaroslawa-sorysa-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1683966,odpowiedz-na-interpelacje-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1683966,odpowiedz-na-interpelacje-radnego-zbigniewa-lanochy-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680934,interpelacja-radnej-jadwigi-dadej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680934,interpelacja-radnej-jadwigi-dadej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680914,zapytanie-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680914,zapytanie-radnej-barbary-borowieckiej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680928,zapytania-radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-30102019-r.html
https://bip.malopolska.pl/umbrzeska,a,1680928,zapytania-radnej-barbary-gorczewskiej-z-dnia-30102019-r.html
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18. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria 

Kądziołka zamknęła obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień                   

30 października  2019 r. na godz.13.00. Podziękowała Radnym za merytoryczna dyskusję. 

(Pełna dyskusja płyta CD). 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Brzesku 

                                                       (-) mgr Maria Kądziołka    

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


