
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Rewizyjna łącznie z  

Komisją Oświaty, Kultury i Sportu  

Protokół nr 12 /2019 

12 Posiedzenie w dniu 11 grudnia 2019  

Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:10 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji Oświaty Kultury i Sportu : 

1. Franciszek Brzyk 

2. Piotr Duda 

3. Barbara Górczewska nieobecna  

4. Karol Mróz 

5. Bartłomiej Turlej 

Oraz członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie : 

1. Barbara Borowiecka 

2. Piotr Duda 

3. Anna Lubowiecka 

4. Bogusław Sambor 

5. Jarosław Sorys  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach; 

2. Dyrektor Józef Cierniak 

3. Skarbnik Celina Łanocha  

 

 



Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzeniu komisji  Oświaty przewodniczył Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej, 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczył Przewodniczący  Piotr Duda. 

Przewodniczący komisji  powitali wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący komisji stwierdzili prawomocność obrad 

komisji. Listy obecności stanowią załącznik  do protokołu. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej oraz Przewodniczący  Piotr Duda 

przedstawili  proponowane porządki posiedzenia komisji. Zapytali, czy są uwagi do 

przedstawionego porządku posiedzenia komisji – uwag komisji brak. Porządek 

posiedzenia stanowi załącznik do protokołu komisji. 

Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzeń komisji  

odbytych w dniu 20  listopada  2019 r.   

Do Protokołów   z posiedzeń komisji odbytych w  dniu 20 listopada   2019 r. nie 

wniesiono uwag. 

Ad. 4. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2020 – wyrażenie opinii. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha dokonała szczegółowego omówienia projektu 

Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020. 

Ponadto Pani Skarbnik  omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie WPF na 

2020 rok. 

W dyskusji analizowano: 

Radny Bogusław Sambor zapytał w sprawie dot. wysokości składki jaką Gmina 

Brzesko wnosi do TOT, co Gmina z tego ma?. Na zapytanie radnego odpowiedzieli 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha i Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. Ponadto 

Radny Jarosław Sorys odpowiedział radnemu Samborowi na zapytanie dot. projektu 

budowy drogi łączącej ul. Bernackiego  z ul. Brzeską w Jadownikach. Na zapytanie 



radnego Sambora  dot. współfinansowania przez Powiat Brzeski kosztów  zatrudnienia 

pracowników w Miejskiej Bibliotece odpowiedzieli kolejno Skarbnik Gminy I Grzegorz 

Brach. Pani  Skarbnik  poinformowała, że powiat wywiązuje się z dotacji na bibliotekę 

w 100 procentach , zatrudniony jest jeden pracownik finansowany przez powiat, jeśli  

biblioteka zawnioskuje o konkretną kwotę dotacji to też taką otrzymuje. 

Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie dot. udziału Gminy Brzesko w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedziała szczegółowo na zapytanie Skarbnik 

Celina Łanocha i Burmistrz  Grzegorz Brach , którzy odnieśli się również do wielkości 

subwencji oświatowej , funduszu wynagrodzeń nauczycieli , wielkości wydatków 

bieżących Gminy Brzesko.  

Dyrektor Józef Cierniak wypowiedział się na temat zmiany arkuszy organizacyjnych  

w szkołach , w temacie organizacji zajęć  pozalekcyjnych , występujących problemów 

z nauczycielami nauczania przedmiotów ścisłych w tym j. angielskiego. Pan Dyrektor 

przedstawił jakie są możliwości i sposoby  oszczędności w tym zakresie.  

Skarbnik Celina Łanocha poinformowała , że w dochodach bieżących projektu budżetu 

gminy na 2020 rok został również  ujęty wzrost cen opłat  za parkingi. Zostanie 

przedstawiony do zaopiniowania projekt uchwały. 

Radna Barbara Borowiecka zapytała w temacie zaplanowanej zmiany w Statucie MOK  

dot. prowadzenia  UTW  oraz realizacji wniosku Biblioteki o podwyżkę wynagrodzeń 

dla pracowników biblioteki w roku 2020.  

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że  Biblioteka ma zaplanowane w budżecie 

środki finansowe tylko na podwyżki płacy minimalnej  ponieważ na inne podwyżki nas 

w tej chwili nie stać. Dotyczy to wszystkich pozostałych naszych jednostek gminnych.  

Radna Barbara Borowiecka zapytała  w sprawie zaplanowanych środków finansowych 

na budowę i modernizacje  dróg gminnych i braku  wskazania rozdysponowania tych 

środków. Radna zapytała  ponadto o  wielkość finansowych  z rezerwy celowej z 

przeznaczeniem na realizację  inwestycji.  



Burmistrz Grzegorz Brach  wyjaśnił na jakiej zasadzie będą podzielone środki 

finansowe  zaplanowane na budowę i modernizacje dróg gminnych. Są to środki  jako 

zabezpieczenie gminy na wkład własny,  tak by można było aplikować do różnych  

funduszy. Następnie burmistrz wyjaśnił  sposób i możliwości wykorzystywania środków 

finansowych z rezerwy celowej na inwestycje. 

 Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu gminy nie 

zabezpieczono żadnych  środków na realizacje zadań na Osiedlu Kopaliny – Jagiełły. 

Przedstawiła do projektu budżetu wniosek o budowę zatok parkingowych na Osiedlu 

Kopaliny – Jagiełły. W piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej poinformowano iż w budżecie 

Spółdzielni zabezpieczono środki finansowe  na współfinansowanie i wykonanie tej 

budowy – radna uzasadniła ten wniosek. Mając to na uwadze poprosiła o 

uwzględnienie powyższego zadania w projekcie budzetu Gminy Brzesko na 2020 rok. 

Ponadto radna zapytała w sprawie realizacji  dalszego  etapu budowy Gminnego Parku 

Wypoczynku. 

Do wypowiedzi radnej odniosła się szczegółowo Skarbnik Celina Łanocha , na koniec 

stwierdziła, że budowa miejsc parkingowych jest zadaniem własnym spółdzielni. 

Radna Barbara Borowiecka – wyjaśniła, że drogi i chodniki są własnością gminy. 

W dyskusji odniesiono się do  propozycji  ujęcia w projekcie budżetu zadań do realizacji 

zgłoszonych przez  radną Barbarę Borowiecką.   

Burmistrz Grzegorz Brach przypomniał radnym w jaki sposób należy składać 

dodatkowe wnioski do projektu budżetu gminy. Burmistrz zwrócił również uwagę 

radnej iż czym innym jest współpraca z podmiotami jak np. ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową, a czym innym finansowanie wspólnych inwestycji i ma nadzieję, że 

mimo to dalsza współpraca ze SM będzie się dalej  pozytywnie układała.  

Radny Bogusław Sambor  zgłosił na przyszłość wniosek  do realizacji o utworzenie 

strefy parkingowej  na terenie przy zbiegu ulic Brzezowiecka – Czarnowiejska. 

Mieszkańcy utworzyli tam samowolny parking , a Pan Prezes SM zadeklarował 

współfinansowanie inwestycji powstania nowych miejsc parkingowych. 



Radna Barbara Borowiecka  zapytała w sprawie propozycji budowy chodnika przy ul. 

Piastowskiej w Brzesku i protestów mieszkańców. Jeśli są odwołania  mieszkańców 

od budowy tej inwestycji to może należy przenieść środki i wykonać zadania tam  gdzie  

są pilne do wykonania, gdzie są zaległości z przeszłości  lub pilne ze względu na 

bezpieczeństwo mieszkańców. Jeśli budowa chodnika przy ul. Piastowskiej  nie będzie 

realizowana, radna poprosiła  o przeznaczenie tych środków finansowych dla Osiedla 

Kopaliny – Jagiełły,  w takiej wysokości ile wyniesie koszt realizacji zaplanowanego 

zadania. . 

Do  wniosku radnej odniósł się Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, który  przedstawił  

wyjaśnienia dot.  możliwości  realizacji przedstawionych przez radną propozycji. 

Radna Anna Lubowiecka zapytała,  a jakie jest zapewnienie, że Spółdzielnia 

Mieszkaniowa dopłaci pozostałą kwotę do realizacji tego zadania?.  

Radna Barbara Borowiecka uzasadniła komisji  zgłoszony wniosek dot. 

zabezpieczenia w budżecie  środków finansowych na budowę zatok parkingowych na 

Osiedlu Jagiełły. Co roku zgłasza taki sam wniosek . Radna stwierdziła, że kwota 100 

tysięcy złotych na inwestycje na takim dużym osiedlu jest wcale nie zbyt wysoka.  

Skarbnik Celina Łanocha wyjaśniła, że z kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy na 

budowę dróg i chodników zawsze w ciągu roku można środki przesunąć i wskazać na 

konkretne zadanie. Jest czas aby to zrobić w 2020 roku. 

Po dyskusji opinie komisji: 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu: 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2020 

rok. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący  

2. Pozytywnie  zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2020 rok. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący 

Komisja Rewizyjna: 



1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2020 

rok. Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące 

2. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2020 rok. Głosowano 3 za, 2wstrzymujące 

 

 

Ad. 5. Analiza propozycji planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2020. 

Komisje zapoznały się i pozytywnie zaopiniowały propozycje do  planu pracy Rady 

Miejskiej  w Brzesku na 2020 rok.  

Projekt planu pracy szczegółowo omówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria 

Kądziołka. 

W dyskusji nad propozycjami planu głos zabrała radna  Barbara Borowiecka , Radny 

Piotr Duda. 

 Opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu: 

1. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycje do  planu pracy 

Rady Miejskiej  w Brzesku na 2020 rok. Głosowano jednogłośnie  

Opinia Komisji Rewizyjnej: 

1.  Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycje do  planu pracy 

Rady Miejskiej  w Brzesku na 2020 rok. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący 

 

Ad. 5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

W sprawach bieżących Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego 

omówienia  projektów uchwał w sprawach: 

1) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad zadania publicznego zarzadzania drogą krajową;  W dyskusji 



głos zabrał radny Jarosław Sorys , który podjął temat  budowy chodnika dla 

pieszych w Jadownikach wzdłuż drogi nr 4 w kierunku Brzeska. Ponadto w 

dyskusji komisja odniosła się również do propozycji budowy chodnika przy 

ul.Mickiewicza.  

Po dyskusji opinie Komisji: 

Komisja Oświaty  oraz Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały  projekt uchwały 

w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarzadzania drogą krajową;  

Obydwie komisje głosowały jednogłośnie 

  

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  

Gminie Brzesko na rok 2020; Obydwie  komisje głosowały jednogłośnie  

3. Projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat 

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

Burmistrz Brzeska; W dyskusji nad projektem uchwały członkowie komisji 

zadawali pytania związane z  pobieraniem opłat za zajecie chodnika od 

przedsiębiorców wystawiających swoje towary  na chodniku przed sklepem. 

Zasady pobierania takich opłat winny zostać określone w projekcie uchwały. Na 

wszelkie zapytania radnych odpowiedział Dyrektor Bogdan Dobranowski.  

Po dyskusji opinia komisji: 

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały komisje zmiany uchwały w sprawie 

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

których zarządcą jest Burmistrz Brzeska;  

  

4. Komisje zapoznały się i zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Jarosław Sorys,  który 

poruszył temat  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholach dla sklepu 



Biedronka jak również wyszczególnienia w zapisach oprócz placówek 

oświatowych także  szkół i przedszkoli. Do wypowiedzi radnego odniósł się 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach , poparł wniosek o dokonanie zmiany 

zapisu w paragrafie pierwszym projektu uchwały poprzez wpisanie szkół i 

przedszkoli.  

Radny Bogusław Sambor stwierdził, że należy ten projekt uchwały skorelować z 

uchwałą w sprawie godzin nocnej sprzedaży alkoholu.  

Ponadto w dalszej dyskusji  radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie zarządzonej 

ugody z przedsiębiorcą i wyroku sądu. Czy gmina otrzymała środki z tego tytułu?. 

Radny Franciszek Brzyk odniósł się w dyskusji do  spraw związanych z  pozyskiwania 

przez podmioty zgody na prowadzenie konkretnej działalności gospodarczej. 

Przewodnicząca Maria Kądziołka wyjaśniła, iż przedmiotowy projekt uchwały  został  

przygotowany  w związku z pozytywnymi opiniami komisji do wniosku Firmy AVITA. 

Projekt został uzgodniony z radca prawnym  bo były propozycje różnego rozwiązania 

w tym zakresie.  

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach nawiązał do kwestii składanych wniosków o  

wydłużenie godzin nocnej  sprzedaży alkoholu do godz.24.00. Stwierdził iż nie ma 

takiej potrzeby,  ponieważ to nie są sklepy  nocne sprzedaży alkoholu i wprowadzenie  

zakazu sprzedaży w godzinach nocnych nie ograniczamy działalności sklepu.  

W dyskusji nad projektem uchwały stwierdzono, że należy dokonać zmiany zapisów w 

paragrafie pierwszym projektu uchwały o treści: 

Po zmianach paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" Nie wydaje się zezwoleń  na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: placówek oświatowych, szkół  

przedszkoli, szpitali, obiektów kultu religijnego ( kościołów, obiektów sakralnych, 

cmentarzy) a także w budynkach w których mieszczą się  powyższe obiekty." 

opinia wspólnych komisji: 



Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia 

liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży z poprawkami w paragrafie pierwszym projektu 

uchwały.  

Po zmianach paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" Nie wydaje się zezwoleń  na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 metrów od: placówek 

oświatowych, szkół , przedszkoli, szpitali, obiektów kultu religijnego ( kościołów, 

obiektów sakralnych, cmentarzy) a także w budynkach w których mieszczą się  

powyższe obiekty." 

Komisja Oświaty Kultury i Sportu - Głosowano jednogłośnie  

Komisja Rewizyjna głosowano 3 za, 1 wstrzymujący  

 Następnie Komisja dokonała szczegółowej analizy  w zakresie składanych 

wniosków przez  o wydłużenie godzin  nocnej sprzedaży alkoholu. W dyskusji 

głos zabrali radny Bogusław Sambor , Radna Maria Kądziołka , Radny 

Franciszek Brzyk , Radna Barbara Borowiecka , Radny Karol Mróz. Radny 

Franciszek Brzyk zaproponował wniosek  iż należy wystąpić do Komendy 

Powiatowej Policji z zapytaniem,  czy wprowadzenie przez Radę Miejską  

zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22.00- 6.00 ma wpływ  na  

utrzymanie porządku i spokoju na terenie MiG Brzesko.  Członkowie komisji 

poparli propozycje radnego.  

Wnioski komisji: 

Po zapoznaniu się z wnioskami o zmianę godzin  sprzedaży alkoholu w godzinach 

nocnych na terenie M i G Brzesko komisja  wnioskuje o przedstawienie szczegółowej 

informacji przez Policję, czy wprowadzenie przez Radę Miejską  zakazu sprzedaży 

alkoholu w godzinach nocnych od 22.00- 6.00 ma wpływ  na  utrzymanie porządku i 

spokoju na terenie MiG Brzesko.  Zarówno Komisja Oświaty jak i Komisja Rewizyjna 

głosowały jednogłośnie. 



 Komisje pozytywnie zaopiniowały również projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku; 

Zarówno Komisja Oświaty jak i Komisja Rewizyjna głosowały jednogłośnie. 

 

Ad.6. Analiza propozycji i zaopiniowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2020. 

Członkowie komisji zapoznali się z propozycjami  planu pracy komisji Rewizyjnej na 

rok 2020.  

Radna Barbara Borowiecka  odniosła się do  propozycji planu pracy RM oraz Komisji 

Rewizyjnej. 

Opinia komisji: Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano plan pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2020 rok.  

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny 

Piotr Duda , podziękował z udział w komisji i zamknął posiedzenie Komisji. 

Pełna dyskusja – płyta CD znajduje się w aktach komisji. 

  

Przewodniczący Komisji  

 Rada Miejska w Brzesku 

(-) dr Piotr Duda  

 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 


