Rada Miejska w Brzesku
Radni - Sesja

Protokół nr II/2018
II Sesja w dniu 12 grudnia 2018
Obrady rozpoczęto 12 grudnia 2018 o godz. 14:30, a zakończono
o godz. 18:15 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

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwarła obrady II sesji Rady
Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 - 2023 zwołaną na dzień 12 grudnia 2018 r. i stwierdziła,
że obrady sesji są prawomocne, gdyż zgodnie z listą obecności - na ogólną liczbę 21 radnych,
w sesji uczestniczy 21 radnych.
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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. Powitała
Komendantów Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Piotra Strojnego
oraz Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku młodszego inspektora Bogusława
Chmielarza, wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko,
pracowników Urzędu Miejskiego, mieszkańców oraz wszystkie te osoby, które nie wymieniła
z imienia i nazwiska oraz sprawowanej funkcji, a którzy są tutaj dzisiaj z nami. Powitała
przedstawicieli mediów, a szczególnie serdecznie powitała wszystkich tych, którzy nie mogą
osobiście uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu, ale są z nami dzięki transmisji sesji.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad – Przewodnicząca
przypomniała, iż Sesja Rady Miejskiej w Brzesku jest transmitowana i nagrywana.
Wydano stosowne instrukcje – klauzule informacyjne, które są umieszczone:
•

w Biuletynie Informacji Publicznej,

•

na stronie internetowej;

•

na drzwiach wejściowych na Salę Obrad;

•

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła projekt porządku obrad II
sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 12 grudnia 2018 r.
Zapytała czy są uwagi do przesłanego porządku obrad sesji? – uwag brak.
Porządek Obrad II sesji RM w Brzesku:
Porządek obrad
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 21
Listopada 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
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2. zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3. zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.
4. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019.
5. wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku
Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.
6. zmiany uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023.
7. zmiany uchwały NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego.
8. zmiany uchwały Nr I/8/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej
składu osobowego.
9. zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2
Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających
na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne, zmienionej uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października
2017 r.
10. skargi na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Ad. 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad sesji odbytej w
dniu 21 Listopada 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 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”.
Przewodnicząca zapytała, Czy są jakieś zapytania, czy wnioski dotyczące tego punktu
posiedzenia. Uwag i wniosków brak.
W związku z faktem, iż do Biura Rady nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące protokołu
z I sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 21 listopada 2018 r. – wobec czego uznaje się
protokół z I sesji Rady Miejskiej za przyjęty.
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Ad. 4. Interpelacje radnych.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – Przed przystąpieniem do składania
interpelacji przypomniała, w jaki sposób składa się interpelacje i zapytania radnych do
Burmistrza Brzeska oraz poinformowała, że zarówno interpelacje jak i zapytania winny być
złożone w formie pisemnej i również odpowiedź na złożone interpelacje i zapytanie udzielona
zostanie na piśmie w terminie 14 dni.
Radny Adam Kwaśniak - złożył interpelacje w sprawach:
1) Dot. utworzenia nowego parkingu na gruntach gminnych znajdujących się koło UM
z dojazdem od ul. Nowej na tak.zw. Gabrysiówce. Prosi by był to parking bezpłatny ze
względu na to iż na Starym Mieście wszystkie parkingi są płatne.
2) Dot. dokończenia remontu Placu Żwirki i Wigury od północnej strony placu, gdzie
wymagana jest nowa nakładka asfaltowa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych
radny wnioskuje o lepsze oznakowanie przejazdu przez ten plac od ul. Głowackiego
do ul. Uczestników Ruchu Oporu , rozważenie innego rozwiązania komunikacyjnego
dla tej części miasta .
3) Dot. wybudowania toalety na nowym placu targowym – wykonany jest projekt
budowy toalety na placu targowym , zarówno sprzedawcy i kupujący oczekują na
jego realizację.
4) Dot. wybudowania drogi na ulicy Miłej i remontu chodnika na ul.19 stycznia –
projekt budowy drogi od kilku lat czeka na realizacje. Północna część chodnika na ul.
19 stycznia czeka na pilny jego remont.
5) Dot. Zabezpieczenia ul. Uczestników Ruchu Oporu i 19 stycznia przed podtopieniami.
Przy większych opadach deszczu te ulice są nieprzejezdne a budynku podtapiane.
Mieszkańcy oczekują modernizacji kanalizacji deszczowej w tych ulicach.
Dotychczasowe działania nie przyniosły efektu.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa złożyła wnioski do projektu budżetu 2019 i
zabezpieczenia środków finansowych :
1) Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicy Gminnej, Gibałówka i ciąg dalszy ulicy
Sąsiedzkiej oraz łącznik ulic Kościelna i Trakt Królewski.
2) Uzupełnienie oświetlenia przy ul. S. Faustyny na łuku w kierunku Bucza ul.
Stolarskiej oraz trakcie Królewskim na wprost łącznika ulic Trakt Królewski i
Kościelna.
3) Wykonanie chodnika przy ul. Kościelnej oraz dalszy ciąg na ulicy Parafialnej w
kierunku Szczepanowa oraz ul. Wiślanej pod koniec ulicy Wiślanej w kierunku
Przyborowa.
4) Zakup i montaż siatek do bramek na Orliku.
5) Wykonanie chodnika od budynku GOSiR do Orlika.
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Radny Jarosław Sorys – interpelacje w sprawach:
1. W związku z powtarzającymi się interwencjami mieszkańców Jadownik w sprawie
zagrożenia i szkód powodowanych przez dziki w nawiązaniu do wniosków ze spotkania
mieszkańców Jadownik z przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie i
przedstawicielami KŁ „Hubertus” i KŁ „Jedność” które odbyło się w Jadownikach dnia
5 grudnia 2018 r. wnioskuję o wystąpienie do Starosty Brzeskiego wydanie decyzji na
odstrzał redukcyjny dzików w ilości 15 szt. Dziki te bytują na działkach przy ul.
Małopolska, Staropolska, Zamłynie, Nadbrzeżna, Środkowa, Wschodnia, Boczna.
2. W nawiązaniu do mojej interpelacji z sesji RM, która odbyła się 29 sierpnia 2018 r.
proszę o wystąpienie z pismem do GDDKiA w sprawie budowy chodnika przy drodze
krajowej E-94 na odcinku Brzesko-Jadowniki. Już kilka lat w tej sprawie prowadzone
są rozmowy z GDDKiA czego efektem jest pierwszy odcinek chodnika wykonany w
Jasieniu wzdłuż E-94. Drugi etap to chodnik z Jadownik wzdłuż E-94 w stronę Brzeska.
Partycypacja w kosztach tego ważnego ze względów bezpieczeństwa mieszkańców
zadania ustalona po stronie gminy na wykonanie projektu jest finansowo ze wszech
miar korzystna. Jest to ok. 10 % kosztów budowy chodnika, trudno o lepsze
dofinansowanie z tego względu proszę o dopilnowanie tej inwestycji.
3. Proszę o podjęcie stosownych działań mających na celu złożenie wniosku o
dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej części Jadownik tj.
dla terenów ul. Witosa, Sportowa, Podgórska, które mają stosowne pozwolenia. Proszę
również o zakończenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę sieci części ul.
Witosa od ul. Prokopa na południe i ul. Podgórskiej od cmentarza w kierunku
południowym.
4. Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości bezpłatnego parkowania dla
Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia w strefach płatnego parkowania na
terenie miasta.
5. W związku ze zmianą w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowaną na sesji w dniu 12
grudnia 2018 r. dotyczącą zmniejszenia wydatków majątkowych na zad. ITK /206
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach na kwotę 96.310
zł . proszę o odpowiedź dlaczego zadanie to nie zostało zrealizowane? Zadanie to było
w projekcie budżetu na 2018, później drogą negocjacji, uzgodnień uzyskało akceptację
radnych, znalazło się w budżecie na 2018 r. Dzisiaj jest propozycja, aby to zadanie
wykreślić? O modernizację infrastruktury przy SP nr 2 w Jadownikach od lat zabiegali
mieszańcy, Dyrekcja Szkoły i nauczyciele. Mając na uwadze ewentualną rezygnację z
wykonania zadania ze względu na brak dofinansowania z programu Sportowa Polska,
biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne i uzgodnienia co do rozdziału środków
budżetu na 2018 r. wnoszę o zapisanie środków na to zadanie w wieloletniej prognozie
finansowej na rok 2019.
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Ad. 5. Zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:
Radna Barbara Borowiecka - Zapytała w sprawie nieprawidłowości w zakresie nie
przydatności wody z wodociągu do spożycia w miejscowości Jasień, gdzie po raz kolejny już
stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z publicznego wodociągu przez
mieszkańców. Były zapewnienia iż takie sytuacje już się nie powtórzą, radna poprosiła o
przedstawienie jakie kroki naprawcze podjęto by takie sytuacje już się powtarzały?.
Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Burmistrza Brzeska Tomasza
Latocha oraz Prezesa Spółki RPWiK Zbigniewa Gładysia.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział – informacja na temat jakości wody w Jasieniu jest
zamieszczona na stronie internetowej UM , woda jest zdatna do picia , jest informacja i decyzja
Sanepid w Brzesku iż wyniki laboratoryjne potwierdzają przydatność wody do spożycia.
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś przedstawił szczegółowe informacje na temat procedury
jaka została wszczęta w związku z wystąpieniem zagrożenia i nie przydatności wody do
spożycia. Sanepid wykonując dwie próby wody w Domu Dziecka i okolicy ul. Nowy Świat w
Jasieniu wskazało przekroczenie chloru wolnego w wodzie. Nie były to bakterie tylko środek
dezynfekujący wodę. W związku z tym Sanepid ograniczył nam pobór wody do celów
spożywczych pozostawił tylko do celów sanitarnych. Pan Prezes przybliżył jakie działania
podjęła spółka zaraz po uzyskaniu takiej informacji. Przystąpiono do przepłukiwania sieci ,
zostały podstawione dla mieszkańców beczkowozy z woda pitną dla mieszkańców i trwało to
do czasu aż woda stała się zdatna do spożycia. Wszystkie działania naprawcze spółki
spowodowały, że około godziny 13.00 tego samego dnia co zdarzenie miało miejsce wszystko
było już w porządku na co mamy potwierdzenie z laboratorium w Tarnowie , że woda jest
zdatna do picia. Sanepid wykonywał własne badania wody. Mieszkańcy byli zabezpieczeni w
wodę już od godziny 10.30.
Radna Barbara Borowiecka - zapytała również w sprawie dot. współpracy Urzędu
Miejskiego ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Taka współpraca w poprzedniej kadencji
szczególnie Osiedla Jagiełły przynosiła bardzo dobre efekty , które były dobrze oceniane nie
tylko przez mieszkańców , czy Pan Burmistrz będzie kontynuował dalej tą współpracę ze SM?,
prosi o takie zapewnienie o kontynuacji tej współpracy, bardzo na to liczy.
Odpowiedź została udzielona ustnie na sesji przez Burmistrza Brzeska Tomasza
Latocha . Jesteśmy wstępnie umówieni na spotkanie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej
by dostosować zasady współpracy, która jest niezbędna dla potrzeb naszych mieszkańców.
Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
Zapytała, czy został już wykonany kosztorys wyceny gruntu gdzie prowadził działalność
Motocross pomiędzy Mokrzyskami a Buczem. Od tego kosztorysu zależało jaka ma być
wycena dzierżawy gruntu. Jak obecnie są zagospodarowane te grunty. Czy wycena gruntu
została wykonana i na jaką kwotę. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Radny Jarosław Sorys
1) Zapytał w sprawie pozyskania środków z RPO Woj. Małopolskiego na zadanie
budowa wieży widokowej na Bocheńcu.
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2) W dniu 30 lipca 2018 roku Komisji Gospodarki Finansowej podjęła wniosek o
wystąpienie do Poczty Polskiej o bezpłatne przekazanie udziałów własności nie
zagospodarowanej od lat części budynku poczty w Jadownikach na rzecz Gminy
Brzesko. Jaka jest realizacja tego wniosku.
3) Przedstawienie informacji na temat remontu drogi publicznej położonej na działce
6051 jest to droga pomiędzy ul. Sw. Anny a ul. Podgórską, na jakim etapie są te
prace.
Radny Zbigniew Łanocha
Poinformował, że w dniu 6 grudnia 2018 roku mieszkańcy wsi Jasień złożyli pismo do Gminy
w sprawie odbycia spotkania z mieszkańcami dot. skanalizowania dalszej części Jasienia.
Radny zapytał czy został ustalony termin takiego spotkania?, bardzo zależy mieszkańcom by
to spotkanie odbyło się jeszcze w miesiącu grudniu br.
Radny Marcin Ciurej –zapytał w sprawie nauki jazdy na nartach dla uczniów z terenów
województwa małopolskiego. Co roku od 2012 roku województwo małopolskie ogłasza nabory
na naukę jazdy na nartach dla uczniów , czy gmina Brzesko złożyła taki projekt dla uczniów z
ternu Gminy Brzesko na 2012 rok?.
Wszystkie odpowiedzi na które radni nie uzyskali odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie.
Radny Leszek Klimek sołtys Jasienia podziękował Burmistrzowi, Urzędowi Miejskiemu oraz
Prezesowi RPWiK za szybkie i dobre działania związane z przywróceniem odpowiedniej
jakości wody dla mieszkańców Jasienia.
Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na
nie.
Brak zapytań ze strony przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Brzesko.
Ad. 7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Maria Kądziołka poinformowała, że w materiałach na sesje otrzymaliśmy
sprawozdanie Pana Burmistrza z Jego międzysesyjnej działalność. Wobec powyższego zgodnie
z § 14 ust. 1 Statutu Gminy otwiera dyskusję. Głos będzie udzielany w kolejności zgłoszeń.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Marcin Ciurej zapytał –
1) jaką branżę reprezentowali przedstawiciele z Korei z którymi Pan Burmistrz odbył
spotkanie i jakie tereny pod inwestycje zostały im zaprezentowane;
2) jakie uzgodnienia zostały dokonane na spotkaniu w GDDKiA na temat drogi nr 768 ,
jakie są plany przebiegu tej drogi, jak pan burmistrz się ustosunkował do tych planów,
czy zaplanowane warianty przebiegu tej drogi obejmują teren planowanej strefy
gospodarczej na Buczu i ile jest takich wariantów.
3) w dniu 4 grudnia odbył pan burmistrz spotkanie w UM które dotyczyło naborów z
RPO, jakie to będą nabory i w których z nich udział będzie brała Gmina Brzesko.
4) do sprawozdania z inwestycji , pytanie dotyczy parkingu przy dworcu PKP. Jest
informacje, ze została podpisana umowa z województwem na dofinansowanie tego
zadania , czy został już ogłoszony przetarg jaki jest termin składania ofert. Jeśli upłynął
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ten termin to prosi o informacje ile tych ofert wpłynęło i jaka oferta została wybrana i
na jaka kwotę opiewa.
5) Droga łącznikowa od ul. Przemysłowej do ul. Solskiego, czy pozwolenie na budowę
zostało już udzielone i kiedy zostanie ogłoszony przetarg na ta inwestycję.
Radna Barbara Borowiecka – w związku z budową Parku Wypoczynku i Rekreacji
umowa została już podpisana na sfinansowanie zadania dlatego pozwala na przygotowanie
procedury przetargowej, zapytała czy podjęto już jakieś dalsze kroki z tym zwiazane , czy dopiero w
miesiącu styczniu 6to nastąpi.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytania radnego Ciureja. Spotkanie o
którym wspominał radny była to branża automotiv, która szuka dogodnych terenów inwestycyjnych.
Z panem kierownikiem Nadała zaprezentowaliśmy wszystkie grunty jakimi dysponuje gmina
Brzesko , zaprezentowaliśmy również tereny prywatnych przedsiębiorców. Pojawiają się jednak
problemy związane z brakiem dróg dojazdowych do tych terenów. Spotkanie, które odbyło się w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich dot. północnego zjazdu z autostrady zostało wcielone w życie, byli
obecni przedstawiciele 3 gmin , dyskutowano nad koncepcją przebiegu i budowy tego zjazdu.
Pojawiły się tam 4 propozycje, w trakcie spotkania została wypracowana jeszcze jedna koncepcja.
Okazuje się jednak, że te 4 koncepcje wstępnie proponowane są dosyć drogie i występują protesty
mieszkańców min. Gminy Szczurowa i okolicznych miejscowości. Wypracowaliśmy jeszcze jeden
wariant który został zaprezentowany ZDW oraz projektantom z prośbą o analizę takiej możliwości
by, od ronda w Buczu przeciągnąć odcinek aż do miejsca gdzie Gmina Borzecin ma dojazd do swojej
strefy i tam zrobić drugie rondo. Koszt takiej budowy byłby dużo mniejszy jednak przedstawiciele
Gminy Szczurowa dosyć sceptycznie do tej koncepcji podeszli. Interesy gminy w tym wariancie są
zapewnione – przybliżył jakie warunki muszą być spełnione min musi być droga gminna dlatego
też pracujemy z architektem miejskim nad taką koncepcją by była możliwość drogi , zaplanowania
ronda i połączenia z tą koncepcją.
Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił na jakim etapie znajduje się Gmina Brzesko w
realizacji zadania budowa parkingu na dworcu PKP. W chwili obecnej jesteśmy na etapie ogłaszania
przetargu który zostanie otwarty w dniu 20 grudnia br.
Budowa Łącznika do terenów przemysłowych od ulicy Solskiego na dzień dzisiejszy nic się nie
zmieniło poza tym co jest zawarte w sprawozdaniu. Dokumenty są złożone w Starostwie mamy
nadzieję, że finał tego zadania będzie pozytywny.
Ponadto naczelnik przedstawił jak wygląda harmonogram postępowania w zadaniu Budowa Parku
Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku. W styczniu zostanie ogłoszony przetarg.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zapytanie radnego Ciureja dot. pozyskiwania funduszy
unijnych min z LGD. Spotkania LGD miały głównie na celu przyszłość w działaniu LGD i
pozyskiwania funduszy unijnych. Ta działalność nie będzie już w tak szerokim zakresie jak do tej
pory.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach- odpowiedział, nabory w UM które są planowane w roku
przyszłym i zależą bezpośrednio od zarządu, ale nabór który należy wziąć pod uwagę to jest tzw.
Odnowa obszarów wiejskich i RPO przewiduje taki nabór, jest on również dostępny dla Brzeska z
uwagi na dostępność miejscowości, które są na terenie gminy. Z programu wyłączone byłoby Brzesko
ale dot. budowy dróg na terenach wiejskich , mógłby być nabór na odcinki kanalizacji znajdujących
się poza aglomeracją i tak zwana mała odnowa tj. zabytki, obiekty kultury i rewitalizacja centrów
miejscowości. Drugi nabór jaki będzie ogłaszany to kontynuacja scalania gruntów na terenie powiatu
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brzeskiego więc i dla Gminy Brzesko. Zostanie również ogłoszony nabór na sieci kanalizacyjne ale
w terminie późniejszym , dla tego naboru Gmina Brzesko ma ograniczone aplikacje - uzasadnił
dlaczego. Zakończył się nabór wniosków na strefę gospodarczą , nie złożyliśmy wniosku ze względu
na krótki okres czasu i z tego powodu, że żadne dokumenty nie były wcześniej przygotowane. Będzie
jeszcze możliwość składania wniosków na rewitalizacje, ale z tego co wie Gmina Brzesko takiego
programu nie posiada. Postaramy się przygotować taki projekt wniosków, które powinny być
składane ale najpierw musimy skonsultować czy nas na to stać. Po analizie możliwości gminy na
pewno będziemy aplikować do RPO.
Radny Marcin Ciurej przypomniał, że do dnia 28 grudnia jest nabór wniosków do RPO
niskoemisyjny transport . Zapytał czy gmina Brzesko planuje złożyć wniosek w tym naborze. Kiedyś
MPK aplikowała w takim naborze jednak nie uzyskała dofinansowania.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – wyjaśnił dlaczego w tym pierwszym naborze Gmina
Brzesko nie otrzymała dofinansowania. Będzie przygotowany drugi wniosek, postaramy się go
złożyć , na ten temat rozmawiał już z panem Prezesem MPK.
Radny Marek Górski – zapytał w sprawie rewitalizacji Placu Kazimierza. Czy jest możliwość
składania takiego wniosku skoro nie mamy takiego zadania w gminie.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, musi zostać przygotowany plan rewitalizacji gminy i to
zadanie by można było aplikować o środki musi zostać wpisane na listę do Marszałka. Są to dosyć
korzystne pożyczki którymi musimy zainteresować przedsiębiorców z terenu Gminy Brzesko. Takie
prace związane z przygotowaniem programu rewitalizacji będą zlecone.
Radny Marek Górski zapytał w sprawie spotkania jakie odbyło się dnia 7 listopada dot. RPWiK i
zaleceń pokontrolnych NIK. Czy Zarząd Spółki odwoływał się od decyzji wydanej przez NIK .
Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielił Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś – w dniu 7 lipca br.
Zarząd Spółki przedstawił sprawę na walnym zgromadzeniu wspólników , walne zgromadzenie
podjęło wniosek o zwrocie rekompensaty zawyżonych cen wody tak jak jest napisane we wnioskach
NIK.
Burmistrz Tomasz Latocha nawiązał do wcześniejszej dyskusji w sprawie naborów wniosków na
rewitalizacje. Nabory są od września 2018 roku do 31 stycznia 2019 r. Z tych środków mogą
skorzystać tylko te samorządy, które posiadają plan rewitalizacji wpisane na listę Marszałka , my
takie potrzeby widzimy dlatego też plan zostanie przygotowany nawet ze środków pożyczkowych w
taki sposób by gmina mogła z nich skorzystać.
Ad.8 Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że Sprawozdanie radni otrzymali w wersji
pisemnej , elektronicznej proponuje zadawanie pytań do sprawozdania.
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Pytań radnych brak.
Ad.9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zwróciła się o przedstawienie i omówienie
projektu uchwały przez Panią Skarbnik Gminy Celinę Łanocha.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały wg. załącznika do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zapytała z czego wynika zmniejszenie wydatków w PSP w
Mokrzyskach o kwotę 400 tysięcy złotych, a następnie jest zwiększenie wydatków o tą kwotę.
Z czego to wynika.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała – na 2018 rok został założony plan według potrzeb i
szacunkowych kwot. Po podpisaniu umów wiedzieliśmy już jaki będzie plan i został on dostosowany,
natomiast nie był dostosowany do harmonogramu prac i jak się to ułoży. Teraz jest harmonogram
prac, pewne prace są wykonane i stąd są też zmniejszenia i zwiększenia. Te zmiany w żaden sposób
nie powodują, że zwiększamy wydatki na termomodernizację, jedyne zwiększenie występuje w
wydatkach nie kwalifikowanych , wydatkach które nie były przewidziane i nie były ujęte w projekcie.
Ponadto Pani skarbnik omówiła zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych na
poszczególnych zadaniach związanych z termomodernizacją. Dostosowujemy ten plan do
harmonogramu czyli do tego co już zostało wykonane.
Radny Jarosław Sorys- zapytał w sprawie zdjętych środków finansowych na modernizacje boiska
sportowego przy PSP nr 2 w Jadownikach dot. działu 926 oraz modernizacji boisk sportowych w
Szczepanowie i Sterkowcu. Poprosił o wyjaśnienie jak był złożony wniosek , że nie otrzymał
dofinansowania. O te środki staraliśmy się od wielu lat jako społeczność Jadownik. Radny
przypomniał w jaki sposób powyższe zadanie zostało ujęte w budżecie gminy po akceptacji radnych.
Zdaje sobie sprawę, iż wniosek mógł nie otrzymać dofinansowania. Sam jest zwolennikiem tego by
większość naszych zadań realizować przy wykorzystaniu środków zewnętrznych stąd też jego
interpelacja by te środki zostały ujęte w WPF na 2019 rok i żeby zadanie było zrobione, by środki
które wywalczyliśmy dla poszczególnych sołectw i osiedli nie zostały z roku 2018 usunięte.
W zastępstwie tych środków jest ujęta kwota 70 tysięcy złotych na plac zabaw dla dzięki – owszem
niech ta kwota zostanie ujęta na nowy rok ale również winna się tam znaleźć kwota 100 tysięcy
złotych i wówczas byłoby jakieś wyjście do rozmów odnośnie budżetu, Prosi by wyjaśnić dlaczego
tych środków nie otrzymaliśmy oraz by te środki zostały ujęte w WPF.
Skarbnik Celina Łanocha – odpowiedziała na zapytanie radnego Sorysa. Realizacja tych zadań jest
możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych, jeśli pojawia się możliwości aplikowania o te środki
to tak też uczynimy. Jako przykład Pani Skarbnik podała składane wnioski i finansowanie budowy
parku wypoczynku w Brzesku. Ponadto Skarbnik wyjaśniła brak konieczności zapisania tego zadania
w WPF. Będzie dyskusja nad projektem budzetu na rok 2019 i nic nie stoi na przeszkodzie by te
zadania wpisać do realizacji z jednoczesnym wskazaniem z którego zadania ściągnąć środki. Temat
jest otwarty bez konieczności wpisywania do WPF . Jeśli będzie możliwość aplikowania to na pewno
będzie tutaj wola by takie wnioski składać.
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Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, czyli ma rozumieć iż
przy konstruowaniu budżetu weźmie pod uwagę iż w 2018 roku z przyczyn nie zależnych od sołectw
Sterkowiec, Szczepanów i Jadowniki te zadania które były planowane nie zostały zrealizowane i
zostanie to uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2019 i nie zapomnimy o tym, ze się nie udało
w roku 2018.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział , że stan jaki zastał jest taki jaki jest i nie od nas ani od
poprzedników nie zależało iż nie otrzymaliśmy środków. Tak jak to już zostało tutaj powiedziane jeśli
tylko pojawią się środki na tego typu zadania to będziemy o nie aplikować. Nam również zależy by
w tych miejscowościach jak i wszystkich pozostałych ta infrastruktura sportowa była
wykorzystywana, modernizowana i służyła. Przygotowany projekt budzetu będzie modyfikowany w
oparciu o założenia co udało się zrobić do końca roku, a czego nie. Odbędzie się dyskusja nad
projektem budżetu, będzie można dyskutować, zgłaszać wnioski. Burmistrz zwrócił uwagę, że
większość inwestycji zaplanowanych miała być sfinansowana ze sprzedaży majątku na kwotę 18 mln
złotych co do końca wydawać się może nie realne.
Radny Jarosław Sorys nie chodzi o to by te zadania były wykonane już. Chodziło mu głównie o
złożony wniosek i wielkość otrzymanej dotacji. Ciekawi go również przygotowany projekt na
realizację tych zadań np. co miało być zrobione w Sterkowcu i Szczepanowie , jaki to miał być zakres
prac.
Burmistrz Tomasz Latocha – wyjaśnił, że na wszystkie nieodpowiedziane zapytania radnych min.
ostatnie zapytanie radnego Sorysa zostaną udzielone szczegółowe wyjaśnienia w przyspieszonym
trybie.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach – odniósł się do zgłaszania zadań, wniosków do projektu
budżetu gminy , w jaki sposób należy wskazywać zadania do projektu ze wskazaniem źródła
finansowania tego zadania. Zapoznał się z projektem budżetu 2019 i zarówno strona dochodów jak i
wydatków musi zostać przeanalizowana dokładnie. Prosi by analizując budżet na komisjach zwracać
na to uwagę bo stan budzetu nie pozwoli na zbyt duży rozmach.
Burmistrz Tomasz Latocha na zakończenie dyskusji stwierdził, że wszystkim nam zależy
niezależnie po której stronie siedzimy by ta wspólna nasza praca zakończyła się sukcesem.
Więcej pytań brak
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radny Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła sprawdzanie quorum, które następnie
przeprowadzono. Potem poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018;.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
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Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek
Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba, Adrian
Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (9)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski, Adam
Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys, Bartłomiej Turlej
Uchwała Nr II (11) 2018 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 –
stanowi załącznik do protokołu.
b) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
W dyskusji wzięli udział:
Skarbnik Celina Łanocha – omówiła projekt uchwały jw.
Pytań radnych do projektu uchwały brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018
r. 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 II (12) 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
stanowi załącznik do protokołu.

c) projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego
wynagradzania za inkaso.
W dyskusji wzięli udział:
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Skarbnik Celina Łanocha – omówiła projekt uchwały jw.
Pytań radnych do projektu uchwały brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a Przewodnicząca
Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso.
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 II (13) 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego
wynagradzania za inkaso – stanowi załącznik do protokołu.
d)projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przypomniała, że w materiałach na sesję został
przekazany projekt Planu Pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019. W planie tym starała się ująć
wszystkie zagadnienia, którymi musimy się zająć, które musimy przeanalizować jako Rada Miejska
i podjąć stosowne rozstrzygnięcia. Plan pracy sporządziła w układzie półrocznych działań, nie
miesięcznych, gdyż chodziło jej tutaj o możliwość łatwiejszego dostosowania tematów, a przede
wszystkim przygotowania dla radnych pełnych, obrazujących całe dane zagadnienie materiałów.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – zapytała, czy jest przewidziana w planie pracy przerwa
wakacyjna?.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka odpowiedziała, że w miesiącu lipca jest
zaplanowana przerwa wakacyjna w pracy rady.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019.
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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 II (14) 2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2019.–
stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka ogłosiła 15 minutową
przerwę w obradach
obrady po przerwie:
e) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w
Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przypomniała zapisy zawarte w Statucie
Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w paragrafie 8 ust.1. dot.
wyboru kandydatów do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku.
Radny Adam Kwaśniak – przypomniał jakie gminy wchodzą w skład Związku Międzygminnego,
kto reprezentował Gminę Brzesko oraz pozostałe gminy. Wszystkie te osoby pracowały przez 4 lata
społecznie, co jest bardzo ważne.
Po raz pierwszy ceny wody nie zostały podniesione mimo propozycji podwyżek składanych przez
Spółkę RPWiK. Związek Międzygminny nie miał decydującego wpływu na ceny wody mimo tego
przy dobrej współpracy, ceny wody utrzymywały się w odpowiednich stawkach – przedstawił ceny
wody w latach 2015-2018 r. oraz ceny ścieków. Przez 4 lata ceny wody wzrosły o 11 groszy na 1 m3
a ceny ścieków 32 grosze na 1 m3. Następnie radny złożył podziękowania wszystkim za
bezinteresowną pracę w związku a głównie za powstrzymanie drastycznych podwyżek cen wody i
ścieków. Szczególnie dziękuje za współpracę Radnej Ewie Chmielarz – Żwawa, Panu Krzysztofowi
Ojczykowi, Bogusławowi Babiczowi i Radnemu Leszkowi Klimkowi oraz Panu Zbigniewowi
Matrasowi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że Burmistrz Brzeska Pan
Tomasz Latocha wytypował za siebie do reprezentowania gminy w związku Zastępcę Burmistrza
Brzeska Pana Grzegorz Bracha. W związku z powyższym poddaje pod głosowanie wybór Pana
Grzegorz Bracha do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła sprawdzenie quorum, które następnie
przeprowadzono, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
wybór Pana Grzegorza Bracha do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku
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Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁ SIE: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Sekretarz Stanisław Sułek poprosił o rozważenie powtórzenia głosowania – reasumpcji głosowania
w sprawie jw. ponieważ nie wyświetliło się imienne głosowanie kto jak głosował do protokołu.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła
reasumpcje głosowania wyboru Pana Grzegorz Bracha do reprezentowania Gminy Brzesko w
Zgromadzeniu Związku z ramienia Burmistrza Brzeska.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła sprawdzanie quorum, które następnie
przeprowadzono, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
kandydatura Pana G. Bracha do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku z
ramienia Burmistrza Brzeska - reasumpcja głosowania .
Wyniki głosowania
Za: 21, Przeciw: 0, Wstrzymał 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.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła zgłaszanie kandydatów jako
reprezentantów Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów
Kanalizacji z siedzibą w Brzesku. Wybrać należy 4 osoby.
 Radny Piotr Duda zgłosił kandydaturę Pana Bogusława Sambora – który wyraził zgodę na
kandydowanie;
 Radny Bartłomiej Turlej zgłosił kandydaturę Pana Leszka Klimka – który wyraził zgodę na
kandydowanie;
 Radny Karol Mróz zgłosił kandydaturę Pana Kamila Trąba – który wyraził zgodę na
kandydowanie;
 Radny Bogusław Sambor zgłosił kandydaturę Pana Adriana Zaleśnego – który wyraził zgodę
na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła głosowanie nad zamknięciem
Listy kandydatów osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku
Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku..
Głosowano w sprawie:
zamknięcia Listy kandydatów osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku
Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedziba w Brzesku..
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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
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a Przewodnicząca
Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do
Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (19)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, 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
PRZECIW (1)
Adam Kwaśniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Ewa Chmielarz-Żwawa
Uchwała Nr II (15) 2018 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w
Zgromadzeniu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą Brzesku
stanowi załącznik do protokołu.

f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie:
ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku, kadencji 2018-2023.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – poinformowała, że na jej ręce wpłynęła
rezygnacja Radnej Jadwigi Dadej z członkostwa w komisji rewizyjnej oraz komisji gospodarki
komunalnej ochrony środowiska i rolnictwa jak również w dniu dzisiejszym wpłynęła rezygnacja
radnego Rafała Cichońskiego z członkostwa w komisji gospodarki finansowej. W związku z
rezygnacją radnego Cichońskiego zostanie wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały w
sprawie komisji finansowej..
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Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu komisji gospodarki komunalnej.
Następnie przewodnicząca zgłosiła kandydaturę radnego Marcina Ciurej do komisji gospodarki
komunalnej oraz uzasadniła swoją propozycję.
Radny Marcin Ciurej – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji kandydatów brak w związku z powyższym przewodnicząca Maria Kądziołka
zakończyła procedurę zgłaszania kandydatów na członków komisji gospodarki komunalnej.
W związku z rezygnacją radnego Rafała Cichońskiego z komisji gospodarki finansowej
Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu komisji gospodarki
finansowej.
Następnie przewodnicząca zgłosiła kandydaturę radnego Jarosława Sorysa do komisji gospodarki
finansowej oraz uzasadniła swoją propozycję.
Radny Jarosław Sorys – wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Barbara Borowiecka – poinformowała, że radni nie otrzymali rezygnacji Pana Rafała
Cichońskiego. Poprosiła o odczytanie tej rezygnacji.
Radny Rafał Cichoński złożył ustnie rezygnację z pracy w komisji gospodarki finansowej z dniem
12 grudnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka odczytała projekt uchwały , a następnie poddała
go pod głosowanie z autopoprawką, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego
stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku, kadencji 2018-2023..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (18)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, 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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Jarosław Sorys, Adrian Zaleśny
Uchwała Nr II (16) 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w
sprawie: ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku, kadencji 20182023 – stanowi załącznik do protokołu.
g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu osobowego.
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W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – poinformowała, że na jej ręce wpłynęła
rezygnacja Radnej Jadwigi Dadej z członkostwa w komisji rewizyjnej. Poprosiła o podawanie
kandydatów do składu osobowego komisji rewizyjnej .
Przewodnicząca zgłosiła do składu komisji rewizyjnej kandydatury radnych: Jarosława Sorysa, i
Zbigniewa Łanocha.
Radny Jarosław Sorys nie wyraził zgody na kandydowanie , wyraził natomiast chęć pracy w
komisji skarg i wniosków.
Radny Zbigniew Łanocha nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny zgłosił kandydaturę radnego Bogusława
Sambora na członka komisji Rewizyjnej.
Radny Bogusław Sambor wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Przewodnicząca Maria Kądziołka zapytała, czy został powołany Klub Radnych
ponieważ z mocy prawa klub radnych musi mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej.
Radny Jarosław Sorys odpowiedział, że jeszcze nie powstał klub radnych.
W wyniku braku innych kandydatur do komisji rewizyjnej Przewodnicząca zamknęła listę
kandydatów.
Wiceprzewodniczący RM Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a Przewodnicząca Rady
Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie 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, Jarosław Sorys,
Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogusław Sambor
Uchwała Nr II (17) 2018 w sprawie zmiany uchwały NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej składu
osobowego – stanowi załącznik do protokołu.
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h) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. w sprawie
: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia jej
składu osobowego.
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka – poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły
dwie rezygnacje z członkostwa w komisji skarg wniosków i petycji tj. jej rezygnacja i Radnego
Kamila Trąba. Nie możemy być członkami tej komisji z racji pełnionych funkcji Przewodniczącej
RM i Wiceprzewodniczącego RM . Popełniliśmy błąd zapisując się do tej komisji – przewodnicząca
uzasadniła z czego to wynikło za co przeprasza. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów do powyższej
komisji.
Następnie Przewodnicząca Maria Kądziołka zgłosiła kandydatury :
 radnego Rafała Cichońskiego ;
 radnej Jadwigi Dadej
 radnego Jarosława Sorysa
 radnego Piotra Dudę
na członków komisji Skarg, wniosków i Petycji.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
Innych kandydatur z Sali nie zgłoszono w związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła
głosowanie jak niżej:
Głosowano w sprawie:
za zamknięciem listy kandydatów do komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Borowiecka
Wiceprzewodniczący RM Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a Przewodnicząca Rady
Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
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zmiany uchwały Nr I/8/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. w sprawie : powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji 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)
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
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Borowiecka
Uchwała Nr II (18) 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 z dnia 21 Listopada 2018 r. w
sprawie : powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku oraz ustalenia
jej składu osobowego – stanowi załącznik do protokołu.
i) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie proekologiczne, zmienionej uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017
r.
W dyskusji wzięli udział:
Głos zabrał Kierownik Henryk Piela – który omówił projekt uchwały wg. uzasadnienia do projektu.
Brak pytań do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący RM Kamil Trąba odczytał projekt uchwały , a Przewodnicząca Rady
Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację zadań
inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ – polegających na
zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, zmienionej
uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017 r..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
20 | S t r o n a

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 II (19) 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/294/2017 z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Brzesko na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
– 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne, zmienionej uchwałą nr XLIII/305/2017 z dnia 25 października 2017 r. stanowi
załącznik do protokołu.
j) projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
W dyskusji wzięli udział:
Przewodnicząca Maria Kądziołka poinformowała, że dnia 07 listopada 2018 r. do Burmistrza
Brzeska wpłynęła skarga na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Marka Dadeja.
Art. 228. Kpa mówi, że - „Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia” natomiast
art. 229 Kpa określa organy właściwe do ich rozpatrywania - „Jeżeli przepisy szczególne
nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy;
Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy Kodeksu Postępowania
Administracyjnego z dnia 13 listopada 2018 r. Burmistrz Brzeska przekazał przedmiotową skargę do
rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Brzesku.
Dnia 21 listopada 2018 r. ukonstytuowała się Rada Miejska w Brzesku, a dnia
23 listopada 2018 r. Przewodnicząca Rady wystosowała pisma: Do Dyrektora BOSiR w Brzesku
Pana Marka Dadeja – celem ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze, oraz do Radców
Prawnych Urzędu Miejskiego w Brzesku - w związku z podjętymi przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej przy analizie skargi wątpliwościami, czy Rada Miejska w Brzesku jest władna do jej
rozpatrzenia .
Dnia 03 grudnia 2018 r., do Biura Rady i na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Brzesku została przekazana odpowiedź Dyrektora BOSiR w Brzesku, w której W/W ustosunkował
się do zarzutów zawartych w skardze.
Również, dnia 03 grudnia 2018 r. do Biura Rady Miejskiej w Brzesku wpłynęła
„Informacja Prawna”, stanowiąca odpowiedź na zapytanie, o którym mowa wyżej (w pkt. 2), w
której Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Brzesku, po dokonanej analizie skargi przedstawiła
następujący wniosek, cyt.: „Skarga Pani B.T na dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Marka Dadeja dotyczy sprawy ze stosunku pracy, która nie podlega rozpatrzeniu wg. przepisów
K.p.a. Nie należy do właściwości organów administracji publicznej. Organem właściwym do jej
rozpatrzenia jest sąd powszechny – sąd pracy.” W związku z powyższym przygotowała projekt
uchwały o zwróceniu skargi Pani skarżącej. Zapytała czy są zapytania radnych do skargi.
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Wiceprzewodniczący Adrian Zaleśny zapytał, czy jest obecny na sesji Dyrektor Marek Dadej oraz
czy był zaproszony na sesję. Po uzyskaniu potwierdzenia ze strony pracowników Biura Rady iż Pan
Dyrektor został zaproszony na sesję i był obecny na początku sesji stwierdził iż chyba Pana Dyrektora
nie interesuje to iż ktoś ma do niego pytania w związku ze złożoną skargą.
Głos zabrała Pani skarżąca B.T. – która przedstawiła w swojej wypowiedzi na jakich warunkach
została zawarta umowa o pracę pomiędzy skarżącą a Dyrektorem BOSiR oraz wypowiedzenia tej
umowy bez podania żadnej przyczyny zwolnienia z pracy. Przybliżyła w jaki sposób byli zwalniani
pracownicy zatrudnieni na basenie którego powodem były kłopoty finansowe basenu. Na jej miejsce
mimo tych kłopotów finansowych została zatrudniona inna osoba z kampanii wyborczej
poprzedniego pana burmistrza . Na zapytanie przewodniczącej Rady Miejskiej czy wystąpiła z
pozwem do sądu pracy w sprawie zwolnienia, skarżąca odpowiedziała , że nie ponieważ nie została
jej w wypowiedzeniu podana żadna podstawa prawna , bez podania przyczyny i paragrafu. Na
zapytanie skierowane do PIP czy słusznie została zwolniona z pracy bez podania przyczyny uzyskała
informacje, że tak, należy się jej tylko jednomiesięczna odprawa z pracy z tytułu zwolnienia nic
więcej.
Przewodnicząca Maria Kądziołka – poinformowała, że po zapoznaniu się ze skargą jej wątpliwości
dot. stosunku pracy i zwolnienia z pracy. Władnym do rozpatrzenia tej kwestii jest Sąd Pracy. Nam
jako Radzie Miejskiej nie wolno takiej sprawy rozpatrywać, nie możemy tego robić, stąd też
przygotowany projekt uchwały , sprawa winna być rozpatrzona na drodze postępowania sądowego.
Radna Barbara Borowiecka – odniosła się w swojej wypowiedzi do terminów zawartych w
skardze. W dniu 13 listopada do Biura Rady wpłynęło pismo, gdzie w międzyczasie mieliśmy sesję
Rady Miejskiej. Jest tutaj pełna zgoda co do Sądu pracy, jednak w tym piśmie jest odnotowany wątek
którym rada powinna się zająć. W tym piśmie pani mówi iż czuje się skrzywdzona przez to iż
argumentem jej zwolnienia były sprawy finansowe BOSiR , a na jej stanowisko została zatrudniona
nowa osoba i to należałoby rozpatrzyć.
Jeśli taka osoba została zatrudniona to ta kwestia jest do rozpatrzenia i należy do właściwości Rady
Miejskiej, pomimo drogi sądowej.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – poprosiła o wyjaśnienie, czy przy podpisywaniu umowy o pracę
był zawarty tam zapis, że umowa może być wypowiedziana bez uzasadnienia.
Pani A.T. – odpowiedziała, że nie pamięta, ale na pewno był okres wypowiedzenia jednego
miesiąca.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – jest to ważny zapis ponieważ jeśli w umowie nie było zawarte
iż umowa może być wypowiedziana bez uzasadnienia to w tym przypadku pan dyrektor
wypowiadając umowę nie popełnił żadnego przestępstwa.
Radny Bogusław Sambor – odniósł się do kwestii podania powodu zwolnienia z pracy, to czy jest
podany lub nie powód zwolnienia to jest to już sprawa sądu pracy , wg. jego wiedzy powód nie musi
być podany. Poprosił o wyjaśnienia – pani skarżąca powiedziała, że została zwolniona z powodu cięć
etatowych i problemów finansowych BOSiR . Czy Pani skarżąca ustnie otrzymała informacje np. od
pana dyrektora , że są to cięcia etatów.
Pani A.T. odpowiedziała, że odbyło się spotkanie Pana Dyrektora Dadeja z pracownikami gdzie Pan
Dadej powiedział, że na tą chwilę nie będzie więcej zwolnień. Poinformował, że w pierwszej
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kolejności osoby które zostały zwolnione z pracy mają prawo powrotu na swoje stanowisko pracy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała odpowiedź Dyrektora Marka Dadeja dot.
wypowiedzenia umowy o pracę Pani skarżącej. Poprosiła o wypowiedź w sprawie Panią radcę
Stanisławę Dziadoszczyk.
Radca Prawny Stanisława Dziadoszczyk odpowiedziała, że Pani skarżąca może czuć się
poszkodowana, ale jako to powiedziała Pani Przewodnicząca cytując pismo Dyrektora BOSiR , a
także odnosząc się do brzmienia Kodeksu pracy pracodawca, który rozwiązuje umowę o pracę za
porozumieniem zawartą na czas określony nie ma obowiązku podawania przyczyny. Taki obowiązek
istnieje tylko w sytuacji gdy następuje wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Być
może błędem było to iż nie było pouczenia , że od tego wypowiedzenia pani skarżącej przysługuje
odwołanie do sądu pracy. Nie mniej jednak skoro nie było tego pouczenia, a pani skarżąca nie
odwołała się do sądu pracy chociaż miała taka możliwość , może wystąpić z wnioskiem do sądu o
przywrócenie terminu i w jej ocenie może złożyć to odwołanie w tym momencie, z uwagi na to iż to
pismo wypowiadające pracodawcy nie zawierało takiego pouczenia . Z całą pewnością Rada Miejska
nie jest władna do rozpatrzenia skargi na pracodawcę który popełniłby jakieś uchybienia z zakresu
stosunku pracy w kwestii rozwiązania tego stosunku pracy. Jedyne co można pani skarżącej
podpowiedzieć to skierowanie wniosku do sądu pracy o przywrócenie terminu. Rada może tylko
podjąć uchwałę o zwrocie skargi skarżącej z uwagi na to, że nie jest właściwym organem do jej
rozpatrzenia. Jeśli Rada Miejska rozpatrzyłaby tą skargę o naruszyłaby przepisy Kpa o właściwości.
Więcej pytań nie było.
Wiceprzewodniczący RM Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały , a Przewodnicząca Rady
Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie, po czym odbyło się głosowanie.
głosowano w sprawie:
skargi na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (16)
Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Barbara
Górczewska, Marek Górski, Maria Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka,
Karol Mróz, Jarosław Sorys, Kamil Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Bogusław Sambor
Uchwała Nr II (20) 2018 w sprawie skargi na Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –
stanowi załącznik do protokołu.
Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.
W dyskusji wzięli udział:
Burmistrz Tomasz Latocha przypomniał, że wszystkie odpowiedzi na zapytania na które nie
zostały udzielone odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie.
Radny Piotr Duda – zaprosił do RCKB w Brzesku gdzie w dniu 13 grudnia br. odbędzie się
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podsumowanie projektów organizowanych przez Stowarzyszenie ROTA jak również na projekcję
filmu o życiu i działalności Jana Goetz Okocimskiego autorstwa uczniów Zespołu Szkół nr 1 w
Brzesku.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa – zapytała, czy pan burmistrz udzieli pisemnej odpowiedzi na
złożone przez radną zapytanie ustne. Czy tak będzie zawsze?.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, że pracownicy urzędu pracują do godziny 15.30 – w
związku z tym nie ma dostępu do szczegółowych danych aby radnej na bieżąco móc udzielić
szczegółowych wyjaśnień. Nie zawsze tak będzie, dzisiaj sesja rozpoczęła się o godzinie 14.30 i ma
nadzieję, że tak zostanie zorganizowana praca Rady , że każdy radny będzie miał maksymalny
komfort funkcjonowania .
Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała, że tak jak na wstępie informowała,
interpelacje i zapytania musi być udzielona odpowiedź.

na

Radny Marcin Ciurej zapytał, czy kolejne sesje będą organizowane w popołudniowych godzinach,
bo jeśli tak to będziemy problem z udzieleniem odpowiedzi.
Przewodnicząca Maria Kądziołka – poinformowała, że kolejne sesje będą zwoływane również w
godzinach popołudniowych, a na interpelacje i zapytania musimy otrzymać pisemną odpowiedź.
Burmistrz Tomasz Latocha przypomniał, że dzisiaj na sesji są obecni kierownicy i naczelnicy
poszczególnych wydziałów UM i niektóre odpowiedzi udzielane były na bieżąco w czasie sesji .
Zawnioskowano o przedstawienie dokładnych informacji , jeśli radna pozwoli na udzielenie
odpowiedzi w ciągu 14 dni to obiecuje, że taka odpowiedź zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki.
Radny Jarosław Sorys – odniósł się do złożonych interpelacji i zapytań na sesji. Właściwy jest
termin 14 dni na udzielenie odpowiedzi pod względem prawnym, jednak czasami jest tak że w ciągu
krótkiej dyskusji z merytorycznymi pracownikami temat może zostać wyjaśniony i nie czekać na
odpowiedż 14 dni. Na przykładzie swojej interpelacji dot. dzików nie chciałby czekać 14 dni na
odpowiedź bo wydaje się iż ten problem można by było od razu rozstrzygnąć i w trybie pilnym
skierować tą sprawę do dalszego biegu i by te pilne rzeczy szybko rozstrzygać. W przypadku jego
pozostałych pytań nie potrzeba dwutygodniowego czasu by odpowiedzieć bo wiele spraw
moglibyśmy tutaj rozwiązać bez zbędnej zwłoki. W poprzedniej kadencji sesja trwały od godziny
10.00 i niekiedy trwały do godziny 20 tej dlatego różnie może być jeśli sesje będą odbywały się w
godzinach popołudniowych.
Radna Maria Kądziołka przypomniała, że między sesjami radni też pracują i zawsze mogą złożyć
interpelacje, zapytanie lub wniosek do Pana Burmistrza. 14 dniowy dzień to jest maksymalny dzień
i jeśli zostanie zlecone udzielenie odpowiedzi to nikt nie będzie czekał 14 dni tylko zapewne od razu
przygotuje odpowiedź. Pracujemy przecież na komisjach , rozstrzygamy sprawy.
Radna Barbara Borowiecka odniosła się do pisma jakie zostało skierowane na Komisję Zdrowia,
poprosiła by pismo przekierować również do analizy na Komisje Skarg.
Przewodnicząca Maria Kądziołka odpowiedziała, że każde pismo jakie wpłynie do rady lub do
przewodniczącej rady jest kierowane na merytoryczną komisję i do wszystkich radnych. Wszystkie
pisma będą radni otrzymywać. Nie może być tak jak było poprzednio, że nie było wglądu do pism.
Te pisma które radni otrzymują jeśli będzie taka potrzeba omówienia na innych komisjach nic nie
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stoi na przeszkodzie. Teraz będziemy wiedzieć nad czym dana komisja debatowała.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przypomniał o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
gdzie wprowadzono przepis – obowiązek o niezwłocznym publikowaniu interpelacji , zapytań oraz
udzielonych odpowiedzi w BIP i muszą być złożone na piśmie. Chcąc tak uczynić musimy te
informacje tak opracować by były w pełni czytelne. Zapewniamy i jesteśmy przekonani, ze będzie to
znacznie szybciej.
Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział, że rozumie intencje wypowiedzi radnego Sorysa, który
zwrócił uwagę iż życzyłby sobie by reakcja na jego zgłoszone problemy była natychmiastowa. Tak
będzie , obiecał iż takie działania już jutro zostaną podjęte i zostanie przygotowane wystąpienie do
Pana Starosty, mamy również nadzieję, że do tych wniosków się przychyli w okresie w którym prawo
będzie na to zezwalać.
Przewodnicząca Maria Kądziołka przypomniała o upływającym terminie złożenia oświadczeń
majątkowych przez radnych, poprosiła o sprawdzanie skrzynek email służbowych na które są
przesyłane wszelkie pisma i materiały.
Głos zabrał Pan K.B – mieszkaniec Sterkowca , który zabrał głos w temacie ściągnięcia środków
finansowych zaplanowanych na wykonanie boisk sportowych w Szczepanowie i Sterkowcu. Swoją
decyzją rada pozbawiła mieszkańców jednej z 3 inwestycji jakie były zaplanowane na 2018 rok. Ta
inwestycja nie odbyła się z winy mieszkańców , a to iż poprzedni Burmistrz był skupiony na kampanii
wyborczej nie znaczy, że mieszkańcy mają być pozbawieni tych środków finansowych. Te środki
można było dalej przeznaczyć na cele na które zostały zabezpieczone tym bardziej, że była to jedyna
inwestycja która została wpisana przez poprzedniego burmistrza do projektu budżetu do realizacji w
Sterkowcu, nie wspominając o chodniku gdzie środki musiały być zwrócone do budżetu bo nie
zostały wykorzystane. Ponadto Pan KB. Nawiązał do kwoty w wysokości 700 złotych , jest to kwota
która została zwrócona do budżetu pozostała z budowy drogi gruntowej , a można było zakupić
chociażby jeszcze jedną wywrotkę kamienia i drogę lepiej utwardzić. Wysłuchał wyjaśnień Pani
Skarbnik i Pana Burmistrza nie przyjmuje ich do wiadomości , z innych sołectw nie ściąga się
środków , a swoją decyzją radni pozbawili mieszkańców połowy inwestycji zaplanowanych do
wykonania w Sterkowcu.

Głos zabrał Burmistrz Tomasz Latocha – stwierdził, że każda potrzeba mieszkańców będzie tak
samo traktowana i do wszystkich tych potrzeb będziemy z szacunkiem podchodzić. Jest przekonany,
że zarówno radni ze Sterkowca jak i całej rady będą bardzo racjonalnie do wszystkich potrzeb
podchodzić i planując realizacje inwestycji w roku przyszłym również zaplanują inwestycje w
Sterkowcu. Ma świadomość, że projekty tych przedsięwzięć zostały wykonane, ale nie jesteśmy w
stanie wykonać tych inwestycji ze środków własnych i będziemy się starać szukać środków by te
inwestycje w przyszłości zostały zrealizowane.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka złożyła wszystkim obecnym , radnym ,
mieszkańcom Brzeska w imieniu Rady Miejskiej, Burmistrza Brzeska życzenia świąteczne,
Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Ad.11. Zamknięcie obrad Sesji.
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Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka
zamknęła obrady II sesji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018-2023 zwołanej na dzień 12 grudnia
2018 roku.

Przewodnicząca
Rada Miejska w Brzesku
mgr Maria Kądziołka
Protokół przygotował(a): Inspektor Biuro Rady Miejskiej w Brzesku Marta Kółkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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