Rada Miejska w Brzesku
Radni - Sesja
Protokół nr IV/2019
IV Sesja w dniu 30 stycznia 2019
Obrady rozpoczęto 30 stycznia 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 18:03 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
Lista obecności Stanowi załącznik do protokołu druk nr. 1
Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwarła obrady IV sesji Rady
Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 - 2023 zwołaną na dzień 30 stycznia 2019 r. i
stwierdziła, że obrady sesji są prawomocne, gdyż zgodnie z listą obecności - na ogólną liczbę
21 radnych, w sesji uczestniczy 21 radnych.
Serdecznie powitała Radnych, Pana Burmistrza Tomasza Latochę, Pana Grzegorza
Bracha Wice Burmistrza Brzeska , Panią Skarbnik Celinę Łanocha, Pana Sekretarza Gminy
Stanisława Sułka, przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Brzesko w osobach Pań i
Panów Sołtysów oraz Pań i Panów Przewodniczących Zarządów Osiedli wszystkich
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Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko, pracowników Urzędu Miejskiego,
mieszkańców.
Przewodnicząca poinformowała , że obrady Sesji Rady Miejskie w Brzesku są transmitowane
i nagrywana. Wydano stosowne instrukcje – klauzule informacyjne, które są umieszczone:
 w Biuletynie Informacji Publicznej,


na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku;



na drzwiach wejściowych na Salę Obrad;



na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Następnie Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała o przykrych wydarzeniach
jakie wystąpiły w ostatnim czasie w Polsce, mając na uwadze śmierć 5 nastolatek które
zginęły w Koszalinie w pożarze oraz śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Odniosła się również do rocznicy, 27 stycznia obchodziliśmy 74 rocznicę wyzwolenia
hitlerowskiego obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau, gdzie niemieccy naziści wymordowali ok.
milion sto tysięcy osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów oraz ludzi innych
narodowości. Dzisiaj dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństwa II wojny
światowej.
Radni minutą ciszy uczcili pamięć osób pomordowanych w obozach koncentracyjnych.
uczennic które zginęły w Koszalinie, Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Listy obecności Stanowią załącznik do protokołu druk nr. 2i3
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła projekt porządku obrad IV
sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 30 stycznia 2019 r.
Wniosła o zdjęcie z porządku obrad uchwały znajdującej się w pkt. 11, ppkt 11 - przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brzesko w 2019 roku. – jak Państwie wiecie zgodnie z obowiązującymi
przepisami art. 11a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z
2019 r, poz. 122) program ten podlega zaopiniowaniu przez wymienione w ustawie podmioty.
Jedne z tych podmiotów do przedstawionego Programu wniósł uwagi – w związku z czym
zachodzi konieczność ich rozpatrzenia, co skutkuje tym, iż nie możemy nad nim dzisiaj
debatować i wnoszę o ściągnięci go z porządku obrad.
(1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy;
3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.)
Zapytała, czy są zapytania w tym punkcie – nie widzi – wobec powyższego Przewodnicząca zarządziła sprawdzenie quorum, które następnie przeprowadzono – 20 osób
obecnych, 1 osoba nieobecna.
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Następnie odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
zmiana porządku obrad - wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Brzesko w 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka,
Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil
Trąba, Bartłomiej Turlej
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys
NIEOBECNI (1)
Adrian Zaleśny
Przewodnicząca Maria Kądziołka zawnioskowała wprowadzenie do porządku obrad sesji
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r.
dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu
osobowego w pkc. 11 ppkt. 11.W dniu 22 stycznia do Biura Rady wpłynęły dokumenty
związane Klubu Radych PIS-u. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) „2. W skład
komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów……….” Aby
wypełnić obowiązek ustawowy i zapewnić możliwość członkostwa w Komisji Rewizyjnej
przedstawicielowi powołanego Klubu Radnych PIS zachodzi konieczność zmiany składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku. Nie posiada wykazu radnych
członków klubu , zapytała przewodniczącego Klubu czy klub korzysta z tego prawa
wprowadzenia swojego członka do komisji rewizyjnej. Zapytała kto jest przewodniczącym
klubu i czy dzisiaj zostanie zgłoszony kandydat klubu do komisji rewizyjnej.
Radny Jarosław Sorys odpowiedział, że kandydat z ramienia klubu radnych zostanie
zgłoszony, a w dokumentach jakie złożył pani przewodniczącej w Biurze Rady te informacje
są zawarte, jest podany przewodniczący klubu oraz członkowie tego klubu.
Przewodnicząca Maria Kądziołka poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 z dnia 21
Listopada 2018 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz
ustalenia jej składu osobowego w pkc. 11 ppkt. 12
Nastąpiło Głosowanie:
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr I/6/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego w pkc. 11 ppkt. 11
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Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej
NIEOBECNI (1)
Adrian Zaleśny
Przewodnicząca Maria Kądziołka zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad w
pkt. 11 ppkt. 12 – uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola im.
Św. Jana Pawła II w Szczepanowie;
- do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Nauczyciela Publicznego Przedszkola w Szczepanowie
Z treści skargi wynika, iż Nauczyciel zarzuca Dyrektorowi Przedszkola, iż nie otrzymał
świadczeń socjalnych – zapomogi losowej. Analizując treść skargi podjęłam wątpliwości czy
jej rozpatrzenie leży w kompetencji Rady Miejskiej w związku z czym w tym samym dniu, w
którym wpłynęła skarga wystąpiłam do Radców Prawnych Urzędu Miejskiego o opinię w tej
sprawie, jak również o wyjaśnienia do Dyrektora Przedszkola. Stosowne opinie i wyjaśnienia
wpłynęły i dnia 24 stycznia 2019 r. skargę analizowała Komisja Skarg i Wniosków Rady
Miejskiej, która również stanęła na stanowisku, iż rozpatrzenie je nie leży w kompetencji Rady
Miejskie. Wobec powyższego wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 11, ppkt 12
– uchwały w sprawie - skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Jana Pawła
II w Szczepanowie - Zwrócenie się Skarżącej.
Przewodnicząca zapytała, czy są zapytania w tym punkcie – nie widzi – wobec powyższego przystąpiono do głosowania:
Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.11. ppkt
12 – uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Jana Pawła
II w Szczepanowie.
Głosowano w sprawie:
wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w pkc.11. ppkt. 12 w sprawie skargi
na dyrektora PP w Szczepanowie .
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka,
Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil
Trąba, Bartłomiej Turlej
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys
NIEOBECNI (1)
Adrian Zaleśny
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Przewodnicząca Maria Kądziołka zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad w
pkt. 11 ppkt. 13 Apelu Stop Mowie Nienawiści. Przewodnicząca odczytała treść Apelu.
Nastąpiło sprawdzenie Quorum – wszyscy radni obecni.
Przewodnicząca zapytała, czy są zapytania w tym punkcie – nie widzi – wobec powyższego przystąpiono do głosowania:
Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkc.11. ppkt.13 Apel Stop Mowie Nienawiści.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, 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
PRZECIW (1)
Adam Kwaśniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski
Porządek Obrad IV Sesji po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji odbytej w dniu 28
grudnia 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na rok 2019
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
2) przedstawienie opinii wszystkich komisji
3) odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki
5) głosowanie autopoprawki Burmistrza
6) głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce, zgłoszonych
przez radnych
7) głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym przegłosowane
autopoprawki
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników
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d) zmiany uchwały Nr LVII/423/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn:
„Termomodernizację budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki
edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”.
e) zmiany uchwały Nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn:
„Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1
Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie Brzesko”.
f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnej
pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie
posiłku i świadczenia rzeczowego
g) podjęcia wniosku o nieprzyjęciu do prowadzenia przez Gminę Brzesko szkół, w stosunku
do których Rada Powiatu Brzeskiego podjęła zamiar likwidacji
h) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019
i) zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
j) warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących
własność Gminy Brzesko w prawo własności tych gruntów
ł zmiany uchwały Nr I/6/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. dotyczącej powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego.
k) skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Szczepanowie.
l) Podjęcie Apelu „ STOP MOWIE NIENAWIŚCI „
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad Sesji.
Stanowi załącznik do protokołu druk nr.4
Ad. 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji odbytej w
dniu 28 grudnia 2018 r.
Przewodnicząca Maria Kądziołka – przypomniała, że zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu Gminy
Brzesko „Radni mają prawo zgłaszania uwag do protokołu, które winny być wnoszone
pisemnie przez radnych nie później niż dzień przed sesją rady”…………… W przypadku
braku uwag bądź po ich uwzględnieniu/ lub po ich nie uwzględnieniu protokół uznaje się za
przyjęty o czy Przewodniczący informuje Rade na kolejnej sesji”. Do dnia dzisiejszego nie
wpłynęły żadne uwagi do protokołu z sesji odbytej dnia 28.12.2018 r.
W § 14 ust. 1 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy Brzesko - Otwiera dyskusję: Czy są jakieś
zapytania, do tego punktu posiedzenia. Nie widzę. W związku z faktem, iż do Biura Rady
nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące protokołu z III sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
dnia 28 grudnia 2018 r. – wobec powyższego uznaje się protokół z III sesji Rady Miejskiej za
przyjęty.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Interpelacje złożyli :
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Jarosław Sorys w związku z dużymi utrudnieniami w ruchu na ul. Szkolnej i ul Prokopa w
pobliżu Szkół Podstawowych w godzinach od 7.30 do 8.30 proszę o wykonanie inwentaryzacji
ul. Szkolnej. Na ul Prokopa proszę o rozważenie możliwości wykonania parkingu przy SP nr 1
na terenie bezpośrednio przyległym od strony północnej.
1. Proszę również o zwrócenie się do zarządcy ruchu w sprawie podjęcia stosownych
działań na w/w ulicach w celu rozwiązania problemu komunikacyjnego.
2. Proszę o kontynuację zabezpieczenia kratami metalowymi rowu przydrożnego przy ul
Środkowej w okolicach skrzyżowania z ul. Staropolską.
3. W związku z autopoprawkami do projektu budżetu na rok 2019 proszę o zwiększenie
środków na wykonanie chodnika przy ul. Podgórskiej przy współfinansowaniu powiatu
50/50 o kwotę 50 tys. zł - wnioskuję o zabezpieczenie tych środków z rozdziału 60016
§ 6050 budowa chodnika przy ul. Piastowskiej. Ulica Podgórska przy której planowana
jest budowa chodnika to odcinek gęsto zabudowany ruchliwej drogi powiatowej przy
wykonaniu którego starostwo powiatowe ze swoich środków dokłada do realizacji 50%
kosztów, co w sytuacji finansowej gminy ma niebagatelne znaczenie.
4. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie środków na budowę oświetlenia
ulicznego na odcinku ul. Kozuba, oraz ul. Osiedle na Piaskach w związku z
zabezpieczeniem środków w budżecie w rozdziale 90015 § 6050
5. Proszę o przedstawienie koncepcji pozyskania środków i wykonania remontu
adaptacyjnego pomieszczeń na potrzeby Szkoły w budynku SP nr 1 pozyskanych po
lokalu służbowym. Kilka lat podejmowaliśmy działania jako samorząd i sołectwo, aby
skutecznie przydzielić osobie wynajmującej pomieszczenia w Szkole mieszkanie
zastępcze. Działania te przyniosły efekt jednak, aby pozyskane pomieszczenia
przystosować na potrzeby szkoły potrzebny jest ich remont i techniczne dostosowanie.
Radna Barbara Borowiecka interpelacja w sprawie :
Kontynuacji remontu ulicy Elektrycznej z uwzględnieniem ulicy Mikołaja Reja etap II
oraz wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Topolowej -bocznej , Budowy chodnika wzdłuż
ulicy Jasnej.
Wprawdzie Projekt Budżetu ma już określone ramy finansowe z przedstawionymi zadaniami
do realizacji na 2019r. ponownie przedstawia pilne do realizacji lecz nie uwzględnione
wnioski gdyż na komisjach, podczas analizy Projektu Budżetu z przedstawionych informacji
wynikało, że po przeprowadzonej szczegółowej analizie wydatków mogą znaleźć się obszary
w których dokona się niezbędnych oszczędności, a także, że w ciągu roku budżetowego mogą
pojawić się dodatkowe środki finansowe, które można by było przeznaczyć właśnie na
realizację powyższych zadań,
Mając na uwadze sprawy o szczególnym i istotnym znaczeniu społeczności lokalnej wnioskuje
o rozważenie możliwości wykonania powyższych zadań w 2019r.
Radny Adam Kwaśniak - na prośbę mieszkańców Brzeska radny zawnioskował o
wybudowanie w najbliższym czasie odkrytego basenu na terenie BOSiR. W okresie wakacji
wiele osób szuka ochłody nad akwenami wodnymi, których w okolicy Brzeska jest stosunkowo
mało, a wiele z nich nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Powstanie odkrytego basenu
dałoby możliwość bezpiecznego spędzenia czasu w mieście , wypoczynku , kąpieli wodnych i
słonecznych. Nie bez znaczenia jest także ożywienie i poprawa kondycji finansowej brzeskiego
BOSiR.
Radny Leszek Klimek- zapytał, jaki jest postęp prac budowlanych dot. budowy boiska Orlik
w Jasieniu. Prace ziemne miały być wykonane jeszcze w 2018 roku , do chwili obecnej nie
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wykonano ich . Jeśli w ciągu kilku dni nie zostaną wykonane to wszystkie wydane
pozwolenia na budowę stracą swoją ważność.
Ad.5 Zapytania radnych.
Zapytania zgłosili:
W dyskusji wzięli udział:
Radna - Barbara Górczewska – zapytała, czy w związku ze wzmożonym natężeniem ruchu
na ul. Wiejskiej i wzrostem zagrożenia dla pieszych w tym szczególnie dzieci i młodzieży
istnieje możliwość wytyczenia w najbliższym czasie na skrzyżowaniu ul. Wiejska z ul.
Kossaka przejść dla pieszych . Na tym skrzyżowaniu jest obecnie jedno przejście, które nie
gwarantuje bezpieczeństwa dla osób idących od strony zachodniej i powracających. Na
wskazanym
odcinku
ul.
Wiejskiej
nie
ma
również
chodników.
Radny Jarosław Sorys
1) w projekcie budżetu są zapisane środki na budowę drogi do terenów przemysłowych.
Ze sprawozdania wynika, że uzyskanie pozwolenia na budowę tej drogi się opóźnia.
Co jest tego przyczyną? Z jakiego programu zamierza pan pozyskać środki na
realizację tej inwestycji? Czy informacja o współfinansowaniu tej inwestycji przez
podmioty prywatne jest nadal aktualna?
2) Jakie jest pana zdaniem uzasadnienie przeznaczenia 500 tys. zł środków własnych na
budowę dróg na Pomianowskim Stoku? Stok Pomianowski to pierwsza strefa
inwestycyjna w Brzesku, która do tej pory w całości nie została zagospodarowana. Czy
w związku z realizacją tak ważnego zadania wpisującego się w całość terenu strefy brak
jest możliwości pozyskania środków zewnętrznych?
3) Czy w związku z potrzebą i oczekiwaniami mieszkańców dotyczącymi budowy boiska
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią i placem zabaw przy SP nr 1 w
Jadownikach zamierza pan aplikować o środki chociażby z programu Sportowa Polska.
Gmina posiada projekt ze stosownymi pozwoleniami na budowę umożliwiający o
aplikowanie w programach zewnętrznych.
4) W jakim stanie technicznym są obiekty rekreacyjno-sportowe zarządzane przez
BOSiR?
5) Kryta Pływalnia BOSiR funkcjonuje od 2003 roku, jakie są konieczne zadania
inwestycyjne do wykonania na brzeskim basenie w celu bezpiecznego korzystania
przez mieszkańców gminy. ( od tygodnia nieczynne jest jacuzzi )
6) Czy planowana jest reorganizacja BOSiR.
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do wypowiedzi radnej Górczewskiej w ramach
uzupełnienia. Wniosek w sprawie budowy chodnika na ul. Wiejskiej był ponownie wniesiony
do projektu budzetu, był to również wniosek ogólnego zebrania mieszkańców osiedla z dnia
12 grudnia 2017 roku. Faktem jest, że brak chodnika to realne zagrożenie dlatego wniosek
zgłoszony o budowę tego chodnika lub przynajmniej wykonanie projektu.
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Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na
nie.
W dyskusji wzięli udział:
Sołtys Wsi Bucze Stanisław Milewski - nawiązał w swojej wypowiedzi do problemu
związanego ze szkodami wyrządzanymi przez dziki. Na sesji w grudniu ub. roku zwracał się z
prośbą o zwołanie zebrania w tej sprawie. Poprosił o zwołanie zebrania z udziałem łowczych z
naszego powiatu jak i bocheńskiego i określenia granic. Prosi by do kolejnej sesji takie zebranie
się odbyło.
Radny Jarosław Sorys – poprosił o wskazanie przez Przewodniczącą RM które z zadanych 3
zapytań do Burmistrza było niekonkretne.
Radny Leszek Klimek zapytał dlaczego w Jasieniu nie odbyło się zimowisko dla dzieci.
Ponadto radny poprosił o usunięcie usterek powstałych na wykonanej elewacji budynku
szkoły w Jasieniu.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie sołtysa Milewskiego dot.
zorganizowania spotkania z łowczymi. Takie spotkania na bieżąco się odbywają, znane są
granice obwodów łowieckich. Jeśli chodzi o spotkanie i ustalenie ilości odstrzału dzików
pojawiła się prośbą by jak na razie takie spotkanie odłożyć w czasie do chwili poznania efektów
podjętych działań przez rząd w tym zakresie. Jesteśmy w kontakcie z MIR która również
zgłosiła akces i chęć wzięcia udziału w takim spotkaniu. Takie spotkanie jest planowane ,
powiadomienia będą.
Ponadto Burmistrz odpowiedział na zapytanie dot. realizacji Mieszkania Plus w Gminie
Brzesko i wskazania terenów gminnych pod inwestycję.
Wniosek w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Wiejskiej – taki wniosek zostanie
w najbliższym czasie skierowany do Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego o wskazanie w
którym miejscy takie przejście jest najważniejsze.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział na zapytanie w sprawie naboru
wniosków na realizacje Strefy Aktywności Gospodarczej. Gmina nie złożyła takiego wniosku
ponieważ nie było do tego przygotowana. Wniosek taki musiał posiadać wiele uzgodnień,
przedstawił jakich. Analizujemy w tej chwili ponownie złożenie wniosku jeżeli zostanie
ogłoszony kolejny nabór i jakie można otrzymać dofinansowanie z tego tytułu. Kwestia
partycypacji przedsiębiorców w budowie drogi jest nadal aktualna, są to rozmowy dosyć
delikatne . Jedna część drogi gmina będzie budować sama. Staramy się o dofinansowanie z
różnych programów – przybliżył jakich. Na razie nie składamy wniosku na dojazd do strefy bo
jeszcze nie ma naboru a my nie jesteśmy jeszcze do tego przygotowani. Wiceburmistrz
odpowiedział na zapytanie dot. funkcjonowanie BOSiR i potrzeb w tym zakresie. Po spotkaniu
z panem dyrektorem BOSiR wiemy jakie są pilne potrzeby na obiekcie do wykonania. Nie
mamy jeszcze szczegółowego harmonogramu pilnych prac na basenie, dzisiaj uchwalamy
budżet i dopiero po jego uchwaleniu będziemy zastanawiać się nad realizacją pilnych potrzeb
remontowych basenu.
Burmistrz Tomasz Latocha uzupełnił, iż po kilku spotkaniach jakie odbyły się z
kierownictwem basenu nie ma żadnych informacji by basen stwarzał niebezpieczeństwo i
zagrożenie dla korzystających pod każdym względem.
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – odniósł się do zapytania w sprawie informacji
medialnych pojawiających się na stronach internetowych. Na dzień dzisiejszych brak jest
informacji dot. np. likwidacji czy łączenia szkół , spółek gminnych , zwalniania pracowników,
wypowiadania umów o prace. Nie udzielaliśmy takich informacji więc nie będzie się do nich
odnosić.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) – uważa tak samo jak powiedział pan burmistrz w
ostatnim zdaniu. Trudno odnosić się do jakiś insynuacji, która nie wystąpiła, cieszy go, że pan
burmistrz to zdementował , a mieszkaniec który zwrócił się do niego w tej sprawie zapewne
będzie spać spokojnie. Radny zapytał w sprawie budowy drogi do strefy przemysłowej, z
wypowiedzi burmistrza wynika, że wcale nie jest wykluczony II wariant dojazdu do tej strefy
przez most na rzece Uszwicy. Kiedyś ten temat był analizowany i sam wówczas zwracał uwagę
na to, że ta II wersja jest rozwiązaniem bardziej trafnym, koszty były podobne , a
komunikowanie przez most do drogi nr 4 byłoby bardziej trafne.
Burmistrz Tomasz Latocha oba warianty budowy drogi są traktowane bardzo poważnie ,
jednak ze względu na wielkość kosztów nie są możliwe oba możliwe do realizacji. Pewne kroki
zostały poczynione w kierunku realizacji projektu bez mostu, pewne środki zostały już wydane
i zapewne w tym kierunku pójdziemy. W stosunku do II wariantu drogi trwają negocjacje z
podmiotami zainteresowanymi budową tej drogi – przedstawił wyniki tych negocjacji i plany
w tym zakresie min wyprowadzenie spółek miejskich poza teren miasta.
Przewodnicząca Maria Kądziołka odniosła się do wypowiedzi radnego Sorysa. W żadnej
swojej wypowiedzi nie stwierdziła, że wypowiedzi radnego są nieważne lub mniej ważne.
Udzieliła głosu radnemu i poprosiła by ten głos zabrał.
Ad. 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji:
 Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – Radna Maria
Kucia;
 Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radna Anna Lubowiecka;
 Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i
Promocji – Radny Rafał Cichoński
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej – Radny Bogusław Sambor;
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku – Radny Piotr
Duda.
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Radny Bartłomiej Turlej;
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa – Radny Leszek Klimek poinformował, że komisja odbyła posiedzenie
wspólnie z Komisja Finansową.
Pytań radnych do sprawozdań brak.
Ad.8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że sprawozdanie radni otrzymali w wersji
pisemnej , elektronicznej proponuje zadawanie pytań do sprawozdania.
Pytań radnych do sprawozdań brak.
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W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys zapytał w sprawie wydanego Zarządzenia Burmistrza Brzeska w sprawie
wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku, czy zostały zawarte tam jakieś istotne
zmiany, prosi o wyjaśnienie min. spraw dot. wynagrodzeń pracowników, rozwiązanych umów o
prace w Wydziale ITK , z jakich powodów to nastąpiło
Burmistrz Tomasz Latocha- poinformował o zmianie Regulaminu Organizacyjnego UM w
Brzesku oraz wprowadzonej reorganizacji w Urzędzie Miejskim. Zasadnicze wy nagrodzenie
pracownika pozostaje bez zmian , zmianie ulegają tylko dodatki funkcyjne według kompetencji i
wykonywanych zadań. Umowy o prace zostały rozwiązane z pracownikami przechodzącymi na
emeryturę.
Wice Burmistrz Grzegorz Brach poinformował o przebiegu pierwszego zgromadzenia Związku
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji. Zostały wybrane nowe władze związkuprzedstawił kto został wybrany i na jakie stanowisko. Gmina Brzesko ma 3 osoby Zarząd w związku.
Odbyło się również dwukrotne spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych , ustaliliśmy zasady na
jakich będą się odbywać nabory do szkół podstawowych i przedszkoli , jaka jest nowa oferta
edukacyjna dla poszczególnych szkół.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu druk nr 22.
Więcej pytań radnych brak.
Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika złożył Burmistrz Tomasz Latocha.
Radny Jarosław Sorys zapytał w temacie realizacji gminnych zadań inwestycyjnych budowa
wodociągu w Porębie Spytkowskiej. Koszt tego zadania jest bardzo wysoki , zadanie jest
dofinansowywane ze środków PROW . Czy jest jeszcze szansa pozyskania środków finansowych na
to zadanie. W punkcie wykonanie dokumentacji na budowę Sali przy SP w Mokrzyskach jest
napisane, że została zmieniona koncepcja tego projektu. W poprzedniej
kadencji kiedy był
członkiem komisji oświaty zwracano uwagę by w projekcie było zabezpieczone zaplecze sanitarno –
socjalne. Czy ten projekt zawiera takie funkcje o jakie wnioskowała komisja jeśli chodzi o
pomieszczenia socjalne i jak bardzo równi się od poprzedniego projektu.
Burmistrz Tomasz Latocha – odpowiedział, że różnica środków finansowych na budowę
wodociągu w Porębie Spytkowskiej będzie pokryta ze środków gminy i jesteśmy na to
przygotowani.
Do projektu budowy Sali sportowej w Mokrzyskach od samego początku podeszliśmy bardzo
poważnie. Przeprowadzone były rozmowy z dyrektorem szkoły, przedstawicielami mieszkańców,
projektantem , przedstawicielami klubów sportowych. W ramach wniosków jakie zaczęły się
pojawiać , że ten obiekt jest nie wystarczający i nie spełni on oczekiwań i wymagań dlatego dokonano
zmian.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach- uzupełnił wypowiedź Burmistrza dot. budowy wodociągu
w Porębie Spytkowskiej gdzie zostało złożone pismo do Urzędu Marszałkowskiego by ta część
zadania uznano nam za koszty kwalifikowalne – wyjaśnił dlaczego. Ponadto Pan Grzegorz Brach
przedstawił co było przyczyną zmiany planu budowy Sali sportowej w Mokrzyskach. Głównym
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powodem to bardzo wysokie koszty budowy obiektu przedstawił jakie dokonano zmiany projektu
Sali oraz przypuszczalne koszty nowej Sali.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – w sprawie kosztów i opłacalności dobudowania stołówki przy
PSP w Mokrzyskach , czy nie lepsze rozwiązanie byłoby usytuowanie stołówki tak jak było w
projekcie.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – projekt zakładał stołówkę w tradycyjnej hali.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) – należy przekazać projektantowi by zaprojektował
hale z zapleczem kuchennym – stołówką, by stołówka była przy hali.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach Jeśli umiejscowimy stołówkę w hali to pozbawiamy się
możliwości jakiegokolwiek dofinansowania z zewnątrz. Byłby to poważny problem. Sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu druk nr 23.
Ad.10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na
interpelacje i zapytania.
Sprawozdanie według załącznika do protokołu złożyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria
Kądziołka. Stanowi załącznik do protokołu druk nr. 5
Pytań do sprawozdania brak.
15 minutowa przerwa w obradach
Obrady wznowione po przerwie
Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Uchwała Budżetowa Gminy Brzesko na rok 2019
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
Skarbnik Gminy Celina Łanocha odczytała Opinie RIO z dnia 14 grudnia 2018 r. Nr S.O.VII421/18 oraz Uchwałę Nr S.O. VII-426-1/27/18, Uchwałą Nr S.O. Vii-429-1/40/18
Stanowią załączniki do protokołu druk nr. 6
2) przedstawienie opinii wszystkich komisji
Opinie do projektu budżetu przedstawili:
 Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny – Radna Maria
Kucia;
 Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Radna Anna Lubowiecka;
 Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i
Promocji – Radny Rafał Cichoński
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej – Radny Bogusław Sambor;
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku – Radny Piotr
Duda.
 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Radny Bartłomiej Turlej;
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa – Radny Leszek Klimek
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3) odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej:


Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej – Radny Bogusław Sambor
przedstawił opinię do projektu budzetu 2019;
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki

W imieniu Burmistrza Brzeska Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok – wykaz
autopoprawek Stanowią załączniki do protokołu druk nr. 7
Pytań radnych do przedstawionych poprawek i zmian brak.
5) głosowanie autopoprawki Burmistrza – sprawdzono quorum –wszyscy radni obecni.
Głosowano w sprawie:
głosowanie zgłoszonych autopoprawek Burmistrza Brzeska do projektu uchwały budżetowej
Gminy Brzesko na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria
Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej,
Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara
Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys
6) głosowanie poprawek nieuwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce, zgłoszonych
przez radnych;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha
nieuwzględnionych przez Burmistrza.

poinformowała,

że

brak

jest

autopoprawek

W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys – wyjaśnił, dlaczego wstrzymał się od głosu w trakcie głosowania
nad autopoprawkami Burmistrza do projektu budzetu 2019. Przypomniał , że zgłaszał również
swoje wnioski do projektu budżetu i nie uzyskał odpowiedzi na swoje złożone zapytania dot.
utworzenia strefy inwestycyjnej oraz przeznaczenia kwoty 500 tysięcy złotych bez
współfinansowania. Temat powyższego dofinansowania nie został wyjaśniony na komisjach.
Radny poddał pod wątpliwość przeznaczenie kwoty 400 tysięcy złotych na budowę chodnika
przy ulicy Piastowskiej w Brzesku , gdzie z tej kwoty można było przeznaczyć chociażby
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kwotę 50 tysięcy na budowę chodnika w Jadownikach przy ul. Podgórskiej. Realizuje się
inwestycje , ale należy również korzystać ze środków pozabudżetowych dlatego rodzi się tutaj
pytanie w jakim kierunku my idziemy?.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie radnego Sorysa dot. budowy dróg i
kontynuacji uzbrojenia działek na Pomianowskim Stoku. Chcemy sprzedawać działki więc
należy je wcześniej uzbroić, gmina podejmuje wszelkie starania by założone dochody do
budżetu z tytułu sprzedaży mienia były zrealizowane.
Radna Maria Kucia – wyjaśniła, że środki finansowe zabezpieczone w budżecie na budowę
chodnika na ul. Piastowskiej są to środki przeniesione z ubiegłego roku. Oprócz tego zadania
na osiedlu Zielonka brak jest innego zadania do realizacji. Chodnik ten jest wyczekiwany przez
mieszkańców ponieważ jest to jedyne miejsce spacerowe gdzie można bezpiecznie spacerować
i będzie służyć mieszkańcom nie tylko miasta ale i okolicznych miejscowości.
Burmistrz Tomasz Latocha – na zebraniu wiejskim w sołectwie Jadowniki temat budowy
przedmiotowego chodnika był również poruszany, chodnik będzie zapewne służył również
mieszkańcom sołectwa Jadowniki. Jeśli nie uda się tego zadania zrealizować to będzie
oczekiwał od rady propozycji jak te środki zagospodarować.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem)- nie ma nic przeciwko budowie chodnika na ul.
Piastowskiej. Poruszył ten temat tylko dlatego, że wielokrotnie burmistrz mówi o zapaści
finansowej w budżecie, a my realizujemy zadania które nie mają dofinansowania. Chodnik jest
bardzo potrzebny nie ulega wątpliwości , zna te potrzeby , należy jednak w sposób bardziej
proporcjonalny finansować zadania do realizacji. Radny odniósł się do finansowania i realizacji
małych odcinków chodników w poszczególnych sołectwach.
Radna Barbara Borowiecka – podobnie jak radny Sorys nie ma nic przeciwko
przedstawionym zadaniom i ich kosztom. Zgłaszała interpelacje w sprawie budowy chodnika
na ul. Jasnej , mieszkają tam osoby niepełnosprawne i duży ruch samochodów. Odcinek tego
chodnika jest krótki więc kwota też może być niewielka. Nie jest przeciwna żadnym wnioskom
nie będzie wskazywać z jakiego zadania ściągnąć środki. Bardzo prosi by najpilniejsze zadania
wykonać i tym samym spełnić oczekiwania mieszkańców. Zapytała ponownie, czy gdyby były
oszczędności w budżecie będzie możliwość zrealizowania tej budowy chodnika.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, wszystkie zgłoszone wnioski traktuje bardzo
poważnie , jednak to rada miejska , komisje pracowały nad wnioskami i projektem budżetu.
Wszystkie wnioski komisji zostały uwzględnione , jeśli oszczędności się pojawią to radni będą
mieli możliwość zadecydowania gdzie te środki zostaną przeznaczone i na jakie zadanie.
Przewodnicząca Maria Kądziołka zapytała radnego Sorysa, czy wniosek jaki złożył był
głosowany jako autopoprawka do projektu budżetu ?.
Radny Jarosław Sorys odpowiedział, ze nie zgłaszał tego wniosku w takiej formule, zgłaszał
wnioski do Pana Burmistrza na piśmie. Pan Burmistrz był obecny na zebraniu wiejskim , została
podjęta uchwała. Na posiedzeniu komisji finansowej zgłaszał wniosek dot. budowy chodnika
na ul. Witosa i Podgórskiej jednak pan burmistrz nie był obecny na tym posiedzeniu komisji.
Na zebraniu wiejskim nie było mowy o budowie chodnika na ul. Piastowskiej bo mieszkańcom
bardziej zależy na chodnikach powiatowych gdzie ruch i gęsta zabudowa powoduje, że jest
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niebezpiecznie, a nam bardziej chodzi o bezpieczeństwo nić ścieżki rowerowe i trasy do
biegania.
Burmistrz Tomasz Latocha – odniósł się do kwestii swojej nieobecności na posiedzeniach
komisji.
Przewodnicząca Maria Kądziołka poinformowała, że w obecnym projekcie budzetu na 2019
rok nie zabezpieczono żadnych środków finansowych na Osiedle Kościuszki – Ogrodowa.
Przedstawiła wnioski do budżetu jednak nie zostały one uwzględnione w projekcie natomiast
inne osiedla mają zabezpieczone po 700-800 tysięcy złotych. Taka sama sytuacja jest na
Osiedlu Browarna. Pan Burmistrz otrzymał taki , a nie inny projekt i z tym się zgadza.
Chodniki są bardzo potrzebne, potrzeby w tym zakresie są ogromne, jednak na Osiedlu
Kościuszki – Ogrodowa również chodniki są bardzo zniszczone i wymagają remontu. Tak jak
powiedział burmistrz w dyskusji w miarę wolnych środków w ciągu roku zadania będą
realizowane, sama będzie walczyła o to by środki na Osiedle Kościuszki – Ogrodowa zostały
przekazane i wszyscy będziemy dbać o to by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem)
stwierdził, że nie najlepszym porównaniem jest
porównywanie zniszczonych chodników osiedlowych do braku chodników lub poboczy przy
drogach powiatowych gdzie samochody skutecznie utrudniają poruszanie się naszych
mieszkańców. Radny zapytał do kogo należy Pomianowski Stok – szanuje wszystkie decyzje ,
odpowiadamy za wszystkich naszych wyborców.
Przewodnicząca Maria Kądziołka – odniosła się do wypowiedzi radnego Sorysa dot. budowy
chodników. Wszystkie zgłoszone potrzeby są bardzo ważne tylko musimy patrzeć na realia
budżetu oraz dojść do kompromisu byśmy mogli zacząć realizować ten budżet w ciągu roku.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) - odniósł się do wypowiedzi swojej przedmówczyni w
temacie budowy chodników oraz dyskusji jaka odbyła się na posiedzeniu komisji finansowej
w temacie projektu budżetu i zgłoszonych przez niego wniosków, zabezpieczenia w budżecie
gminy środków finansowych na Pomianowski Stok i budowę Parku Wypoczynku, możliwości
finansowych budżetu gminy. Nawiązał do sposobu odbierania jego wypowiedzi przez
Przewodniczącą Rady.
Przewodnicząca Maria Kądziołka wypowiedziała się w kwestii sposobu odbierania przez nią
wypowiedzi radnego Sorysa – nigdy nie miała w zamiarze krytykowania ich czy tez odbierania
mu głosu w jakimkolwiek
temacie. Przewodnicząca wyjaśniła co było powodem
zabezpieczenia środków finansowych na Pomianowski Stok . Jeszcze raz poinformowała, że
Osiedle Ogrodowa nie została zaplanowana żadna kwota.
Więcej pytań nie zgłoszono.
7) nastąpiło głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym
przegłosowane autopoprawki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie.
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Głosowano w sprawie:
głosowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok obejmującym
autopoprawki Burmistrza .
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka,
Leszek Klimek, Maria Kucia, Adam Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław
Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys
Uchwała nr IV/29/2019 – stanowi załącznik druk nr 8
b) podjęcie t uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały z naniesionymi autopoprawkami.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło
się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka,
Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil
Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys
Uchwała nr IV/30/2019 – stanowi załącznik druk nr 9.
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na
budowę chodników
Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały jw.
Pytań radnych brak.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie.

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników.
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 IV/31/2019 stanowi załącznik druk nr 10
d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/423/2018 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizację budynku administracji samorządowej
w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”.
W dyskusji wzięli udział:
Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały jw. oraz projekt uchwały
zawarty w pkc.e.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LVII/423/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn:
„Termomodernizację budynku administracji samorządowej w Brzesku oraz placówki
edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska”..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Strona | 17

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 IV/32/2019 stanowi załącznik druk nr 11

e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3
Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1 Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie
Brzesko”.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że projekt uchwały został objaśniony przez
Panią Skarbnik w poprzednim punkcie.
Pytań radnych brak.
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LVII/422/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn:
„Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych (PSP Nr 3 Brzesko, PSP Bucze, PSP Nr 1
Jadowniki,
PSP
Jasień,
PSP
Szczepanów)
w
Gminie
Brzesko”..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
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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 IV/33/2019 stanowi załącznik druk nr 12
f) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do otrzymania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków
poniesionych na świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego
W dyskusji wzięli udział:
Burmistrz Tomasz Latocha objaśnił projekt uchwały jw.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnej pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku i
świadczenia rzeczowego.
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 IV/34/2019 stanowi załącznik druk nr 13
g) podjęcie uchwały w sprawie podjęcia wniosku o nieprzyjęciu do prowadzenia przez
Gminę Brzesko szkół, w stosunku do których Rada Powiatu Brzeskiego podjęła zamiar
likwidacji
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach objaśnił projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
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Głosowano w sprawie:
podjęcia wniosku o nieprzyjęciu do prowadzenia przez Gminę Brzesko szkół, w stosunku do
których Rada Powiatu Brzeskiego podjęła zamiar likwidacji.
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 IV/35/2019 uchwała stanowi załącznik druk nr 14
h) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w
Brzesku na rok 2019
Pytań w dyskusji brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła sprawdzenie quorum i poddała
pod głosowanie projekt uchwały jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
NIEOBECNI (1)
Jarosław Sorys
Uchwała nr IV/36/2019 stanowi załącznik druk nr 15
i) podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
Pytań radnych w dyskusji brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
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, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław
Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Kwaśniak
NIEOBECNI (1)
Jarosław Sorys
Uchwała nr IV/37/2019 stanowi załącznik do protokołu druk nr 16
j) podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Brzesko w prawo własności tych gruntów
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił projekt uchwały jw.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła sprawdzenie quorum i poddała
pod głosowanie projekt uchwały jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących
własność Gminy Brzesko w prawo własności tych gruntów.
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 IV/38/2019 stanowi załącznik druk nr 17
Ł) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r.
dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej
składu osobowego.
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Przewodnicząca Maria Kądziołka – wniosek o wprowadzenie przedmiotowej uchwały do
porządku obrad sesji został spowodowany tym iż w dniu 22 stycznia do Biura Rady wpłynął
wniosek o powołaniu Klubu Radnych PIS - gdzie zgodnie z przepisami w skład komisji
rewizyjnej winn8i wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów radnych. By mogło to być
zapewnione rezygnacje z pracy w komisji rewizyjnej złożyła radna Maria Kucia. Prosi o
zgłaszanie kandydatów na członków komisji rewizyjnej.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa zgłosiła na członka komisji rewizyjnej radnego Jarosława
Sorysa – który wyraził wole w pracy komisji rewizyjnej.
Radny Leszek Klimek zgłosił na członka komisji rewizyjnej radnego Zbigniewa Łanocha –
który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr I/6/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. dotyczącej powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego..
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, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Sorys
Uchwała nr IV/39/2019 stanowi załącznik druk nr 18
l) podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św.
Jana Pawła II w Szczepanowie.
Przewodnicząca Maria Kądziołka – wniosek o wprowadzenie przedmiotowej uchwały do
porządku obrad sesji został spowodowany tym iż do rady Miejskiej w Brzesku wpłynęła skarga
nauczyciela PP w Szczepanowie, gdzie nauczyciel zarzuca dyrektorowi przedszkola, że nie
otrzymał świadczeń socjalnych – zapomogi losowej. Analizując treść skargi poddała w
wątpliwość, czy jej rozpatrzenie leży w kompetencji Rady Miejskiej. Przewodnicząca
przedstawiła jakie otrzymała stosowne opinie i wyjaśnienia do skargi. Komisja Skarg
Wniosków i Petycji przeanalizowała skargę i stwierdziła, że ta skarga nie leży w kompetencji
RM bo obejmuje stosunek pracy.
Prosi o głos radnych w dyskusji – głosów brak.
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Obecna na sesji była również Dyrektor Przedszkola w Szczepanowie również nie zabrała głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały ,
a Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała pod głosowanie projekt uchwały
jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Św. Jana Pawła II w Szczepanowie..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej,
Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria
Kucia, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław Sorys,
Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Barbara Borowiecka, Adam Kwaśniak
Uchwała nr IV/40/2019 stanowi załącznik druk nr 19
m) Podjęcie Apelu „ STOP MOWIE NIENAWIŚCI „
W dyskusji wzięli udział:
Radny Adam Kwaśniak – zaapelował o nie podejmowanie pochopnie tego typu Apeli .
Stwierdził, że jest to nie pomoc dla mieszkańców tylko jest to sprawa polityczna – radny
uzasadnił swoje zdanie. Przypomniał zdarzenie z dnia 21 czerwca 2012 roku kiedy wystąpiła
ogromna ulewa powodując podtopienia kilkuset budynków w gminie. Urzędujący obecnie
radni PIS zgłosili wniosek o podjęcie apelu do wojewody małopolskiego by pomóc tym
poszkodowanym. Uważaliśmy, że jest to bardzo pilna sprawa. Wówczas pani przewodnicząca
z większością radnych jaka wówczas posiadaliście zagłosowaliście przeciwko temu apelowi.
Podjął wówczas decyzję, że będzie przeciwko takim apelom. Osobiście nie jest za mową
nienawiści ale za podejmowaniem takich apelów politycznych.
Przewodnicząca Maria Kądziołka stwierdziła, że po raz kolejny radny mówi nie prawdę. Już
w ostatnim czasie odesłała radnego do dyskusji jaka się wówczas toczyła, niech radny nie
obwinia za niepodjęcie apelu ponieważ w innym kontekście mówi radny teraz i w innym
kontekście był zgłoszony apel. Odszuka materiały i udowodni, że tak nie było. Taka sama
sytuacja wystąpiła w RPWiK gdzie działali radni z ramienia PiS, gdzie poprosiła by ceny
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wody zostały obniżone o 50 % . To państwo uzasadnialiście nam, że cena wody jest za wysoka
o 50 %. Tym Apelem występujemy do wszystkich nie tylko do jednej partii politycznej, żadne
działania polityczne tutaj nie mają miejsca. To co się stało jest ogromną tragedią . Nie jest to
żadna sprawa polityczna chyba, że radny odnosi to do siebie.
Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) przypomniał, że sprawa polityczna była w 2012 roku.
Nie pamięta w jakim ugrupowaniu pani przewodnicząca była ale głosowała przeciwko ludziom
w Gminie Brzesko. Sam reprezentował wówczas PiS i 7 radnych PiS poparło ten apel, wszyscy
pozostali byli przeciwko. Radny odniósł się do wysokości cen wody w latach poprzednich ,
gdzie ceny utrzymały się na niezmienionym poziomie. Radny zaproponował by ceny wody i
kanalizacji zostały obniżone o 50% do czego zobowiązuje obecnych radnych.
Przewodnicząca Maria Kądziołka (Ad Vocem) – przypomniała, że to radni udowadniali
wówczas, że ceny wody są za wysokie i spisywane były tkzw. białe księgi. Wyjaśniła, że nie
należała w 2012 roku do partii PO. Przygotuje i przedstawi radzie po sprawdzeniu jak
wyglądała procedura głosowania przedmiotowego apelu.
Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) przeprosił radną za stwierdzenie o jej przynależności
do partii.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem)- poprosił by przewodnicząca, jeśli odnosi się do
wypowiedzi bardziej precyzyjnie formułowała tą odpowiedź. Poprosił o zwracanie się
bezpośrednio do danej osoby , a nie używać liczby mnogiej - uzasadnił dlaczego.
Radny Adam Kwaśniak (Ad Vocem) wyjaśnił, że nic wspólnego nie miała z żadnymi białymi
księgami, poprosił o podanie dowodów na to.
Przewodnicząca Maria Kądziołka (Ad Vocem) odniosła się do białych ksiąg ponieważ tutaj
na tym miejscu była o nich mowa , były Pan przewodniczący o tym mówił. Tak jak
zaproponowała wcześniej należy usiąść i porozmawiać na spokojnie.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – odniosła się do tematu wielkosci cen wody. Jako
przedstawiciele Związku nie mieliśmy żadnego wpływu na ceny wody. Nigdy sama ani żaden
z jej kolegów nie podnieśliśmy ręki za podwyżką cen wody. Pracowaliśmy z myślą o
mieszkańcach i nigdy nie podnieśliśmy ręki za podwyżkami wody, jeśli była jednak podwyżka
to my nie mieliśmy na to żadnego wpływu.
Przewodnicząca Maria Kądziołka (Ad Vocem) – odniosła się do wypowiedzi radnej w
sprawie podwyżki cen wody , w dyskusji była mowa o obniżeniu cen o 50 % , a nie o
podwyższaniu ceny.
Radny Franciszek Brzyk zgłosił wniosek formalny o zamkniecie dyskusji .
Przewodnicząca Maria Kądziołka zarządziła sprawdzenie quorum.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek Radnego Franciszka Brzyka o zamknięcie dyskusji w pkc. jw..
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Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Franciszek Brzyk, Ewa Chmielarz-Żwawa, Rafał Cichoński, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej,
Piotr Duda, Barbara Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Maria Kucia, Adam
Kwaśniak, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Jarosław
Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Borowiecka
NIEOBECNI (1)
Leszek Klimek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka odczytała projekt Apelu , a następnie
poddała go pod głosowanie projekt uchwały jak niżej , po czym odbyło się głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Podjęcie Apelu „ STOP MOWIE NIENAWIŚCI „.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (15)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Maria
Kądziołka, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław
Sambor, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
PRZECIW (1)
Adam Kwaśniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski
NIEOBECNI (1)
Leszek Klimek
Apel nr IV/2/2019 stanowi załącznik druk nr 20
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Zbigniew Łanocha – zapytał w sprawie ustalenia terminu i zwołania zebrania
wiejskiego w sołectwie Jasień na wniosek mieszkańców.
Radny Jarosław Sorys podziękował burmistrzowi oraz powiatowi za szybką reakcje w
sprawie zarządzenia odstrzału redukcyjnego dzików na terenie Gminy Brzesko. Zawnioskował
by zapytać myśliwych z jakim wynikiem końcowym zakończono ten odstrzał, bo z informacji
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jakie posiada zbytnia degradacja tych dzików nie wystąpiła, oraz jak przedstawia się
gospodarka łowiecka na naszym terenie.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie w sprawie zwołania zebrania
wiejskiego w sołectwie Jasień. Po uzyskaniu odpowiedzi od radnego Klimka przekaże
informacje w tym temacie. Podziela wniosek radnego Sorysa w sprawie dzików. Otrzymał
różne informacje od myśliwych w tym temacie , burmistrz poinformował o zniszczonej
ambonie myśliwskiej w Jadownikach. Takie statystyki o jakie prosi radny Sorys postara się w
najbliższym czasie przygotować i przedstawić.
Radna Anna Lubowiecka odniosła się do kwestii zwołania zebrania wiejskiego na sołectwie.
Zwołanie zebrania nie jest tylko w kompetencją sołtysa , odpowiedni zapis jest zawarty w
statucie sołectwa. Radna zaprosiła wszystkich na występ chóru w Bazylice w Szczepanowie.
Burmistrz Tomasz Latocha –wyjaśnił, że na wniosek grupy mieszkańców sołtys zwołuje
zebranie sołeckie. Taki wniosek należy skierować do sołtysa.
Głos zabrał mieszkaniec K.B – mieszkaniec Sterkowca w temacie odbytego głosowania nad
projektem uchwały budżetowej gminy Brzesko na 2019 rok. Jest mu szkoda, że nikt nie potrafi
dostrzec w tym wszystkim Sterkowca i potrzeby budowy chodnika w tym sołectwie. Żaden
wniosek zgłoszony przez RS wsi Sterkowiec do projektu budżetu nie został uwzględniony gdzie
w ostatniej chwili udało się zabezpieczyć środki w budżecie na budowę chodników w
Wokowicach , a nie udało się zabezpieczyć kwoty nawet 50 tysięcy złotych na wkład własny
dla powiatu do budowy chodnika przy ul. Sosnowej w Sterkowcu.
Radny Karol Mróz – odpowiedział Panu K.B , że w budżecie roku 2019 mamy zabezpieczone
środki finansowe w wysokości 40 tysięcy złotych na wykonanie łazienek w PSP w Sterkowcu
w Funduszu sołeckim są zabezpieczone środki na różne zadania – przedstawił jakie, jak również
będzie wykonywany projekt budowy chodnika w Jadownikach , który ma biec aż do stacji PKP
w Sterkowcu i chodnik również będzie wykonany w Sterkowcu.
Głos zabrał mieszkaniec K.B – podziękował za udzielenie odpowiedzi , ponownie nawiązał
do tematu pilnej potrzeby budowy chodnika w Sterkowcu ze względów bezpieczeństwa
mieszkańców bo droga jest bardzo ruchliwa. Budżet gminy jest ogromny i gdyby nie fundusz
sołecki to Sterkowiec nie otrzymałby nic.
Przewodnicząca Maria Kądziołka – poinformowała, że Klub radnych PIS złożył projekt
uchwały w sprawie wprowadzenia ulg dla honorowych dawców krwi. Zgodnie ze statutem
projekt winien być dzisiaj procedowany na sesji , jednak uzgodnione zostało z panem
przewodniczącym klubu, że projekt zostanie przesłany na następną sesję ze względów
prawnych.
Radny Jarosław Sorys – odniósł się do złożonego projektu uchwały , w przygotowywaniu
projektu pracował na dokumentach które wskazał mu Pan Dyrektor BOSiR. Radny zapytał czy
radca prawny, który sprawdza projekty naszych uchwał ma tylko odpowiedzieć czy projekt jest
dobry, czy też zły, czy może przygotować np. projekt uchwały. Czy można na taka pomoc
prawna radcy prawnego liczyć.
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Burmistrz Tomasz Latocha – w tej kwestii pewne usprawnienia wystąpią, burmistrz
poinformował o planach w zakresie zatrudnienia na stanowisku radcy prawnego dla potrzeb
UM. Projekt uchwały zostanie dopracowany i bezzwłocznie opracowany.
W krótkiej dyskusji odniesiono się do kwestii pomocy w przygotowywaniu projektów uchwał
szczególnie pod względem prawnym.
Ad. 13. Zamknięcie obrad Sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka
zamknęła obrady IV sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 30 stycznia
2019 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Brzesku
(-) mgr Maria Kądziołka
Przygotował(a): Zespół Spraw Samorządowych Inspektor Marta Kółkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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