Rada Miejska w Brzesku

Protokół nr 7/2019
VII Sesja Rady Miejskiej w Brzesku,
która odbyła się dnia 24 kwietnia 2019 r.
Obrady rozpoczęto 24 kwietnia 2019 o godz. 13:00,
a zakończono o godz. 18:26 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 – Załącznik Nr 1
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła obrady VII Sesję Rady Miejskiej
w Brzesku, kadencji 2018 – 2023 zwołanej na dzień 24 kwietnia 2019 r. i stwierdziła, że obrady sesji są
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prawomocne, gdyż zgodnie z lista obecności - na ogólną liczbę 21 radnych, w sesji uczestniczy
21 radnych.
Serdecznie powitała Wysoką Radę, po czym powitała Pana Posła Arkadiusza Mularczyka, który przybył
na sesję. Następnie Pani Przewodnicząca powitała Burmistrza Brzeska Pana Tomasza Latochę, Pana
Grzegorza Bracha Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik Celinę Łanocha, Pana Sekretarza Gminy
Stanisława Sułka, Komendanta Straży Pożarnej w Brzesku Pana brygadiera Piotra Strojnego,
Komendanta

Powiatowej

Policji

w

Brzesku młodszego

inspektora Bogusława

Chmielarza,

przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy Brzesko w osobach Pań i Panów Sołtysów oraz Pań
i Panów Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Przedstawiciela Brzeskich Przedsiębiorców Panią
Halinę Mrówkę.
Powitała 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 dzisiaj z nami i uczestniczą w Sesji. Powitała przedstawicieli mediów,
a szczególnie serdecznie powitała wszystkich tych, którzy są z nami dzięki transmisji sesji.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka
poinformowała, że obrady Sesji Rady Miejskie w Brzesku są transmitowane i nagrywane. Wydano
stosowne instrukcje – klauzule informacyjne, które są umieszczone:


w Biuletynie Informacji Publicznej,



na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku;



na drzwiach wejściowych na Salę Obrad;



na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła projekt porządku obrad VII Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień 24 kwietnia 2019 r., który stanowi załącznik do niniejszego
protokołu – Załącznik Nr 2
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania radnych.
5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
6. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
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. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje
i zapytania za okres od ostatniej sesji.
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10. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac
inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych
ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.
11. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019;
12. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r.;
13. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej.;
14. Podjęcie uchwał w sprawach:


zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;



zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;



udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu
samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku;



emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;



zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;



zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;



zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Przystąpienia

do

sporządzenia

II

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;


Przystąpienia

do

sporządzenia

III

zmiany

studium

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;


Przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie„ Brzesko – Granice”;


zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia pod nazwą
Lokalna Organizacja Turystyczna „ Tarnowska Organizacja Turystyczna”;

15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad Sesji.
Zapytała czy są uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad sesji.
O głos poprosił Burmistrz Brzeska Pan Tomasz Latocha:
Burmistrz Tomasz Latocha poprosił o wprowadzenie do porządku obrad, krótkiej informacji
z audytu przeprowadzanego przez Firmę zewnętrzną. Zaproponował, aby wprowadzić powyższą
informację w pkt. 10 po informacji Pani Przewodniczącej na temat sprawozdania z odpowiedzi na
interpelację i zapytania z ostatniej sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zapytała czy są jeszcze uwagi do porządku obrad.
Więcej uwag nie zgłoszono.
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Przewodnicząca Rady poprosiła o sprawdzenie qworum, po czym poddała pod głosowanie wniosek
Burmistrza Brzeska o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 10 Prezentacja wyników audytu
otwarcia w zakresie finansowym w Gminie Brzesko.
Z powodu awarii systemu do głosowania Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zarządziła
krótką przerwę w obradach, podczas której Burmistrz Tomasz Latocha przedstawił Posła Pana
Arkadiusza Mularczyka i poprosił go zabranie głosu.
Poseł Pan Arkadiusz Mularczyk - podziękował za możliwość spotkania się i wystąpienia.
Poinformował, że jego obecność związana jest z tym, że jest jednym z kandydatów do Parlamentu
Europejskiego. Dokonał prezentacji swojej osoby oraz zakresu działania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, po wystąpieniu i prezentacji podziękowała Panu
Posłowi za przedstawienie szerokiego wachlarza zagadnień oraz programu i zapytała czy są do Pana
Posła jakieś zapytania, czy wnioski.
Pytań i wniosków nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Miejskiej jeszcze raz podziękowała
Panu Posłowi za przybycie i przystąpiła do realizacji porządku obrad – zarządzając głosowanie nad
wprowadzeniem do porządku obrad w pkt. 10 zgłoszonego przez Pana Burmistrza - Prezentacja
wyników audytu otwarcia w zakresie finansowym w Gminie Brzesko.
Głosowano w sprawie:
Wprowadzenie w pkt. 10. Prezentacja wyników audytu otwarcia w zakresie finansowym w Gminie
Brzesko.
Wyniki głosowania:
ZA: 14 radnych;
PRZECIW: 1 radny;
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 5 radnych;
BRAK GŁOSU: 0;
NIEOBECNI: 1 radny;
Imienne wyniki głosowania:
ZA (14): Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Leszek
Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Zbigniew Łanocha, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil
Trąba, Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny;
PRZECIW (1): Adam Kwaśniak;
WSTRZYMUJĄCY SIĘ (5): Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara
Górczewska, Marek Górski;
NIEOBECNI (1): Jarosław Sorys;
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka po przegłosowaniu wprowadzonego punktu
przedstawiła program sesji po zmianach.
3. Interpelacje radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przeszła do punktu 3 porządku obrad - interpelacje
radnych, informując co powinna zawierać interpelacja, po czym otwierając dyskusję zapytała - kto
z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad.
W związku z faktem, iż nikt nie zgłosił się do dyskusji w tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady
Miejskiej zamknęła punkt obrad – interpelacje Radnych i przeszła do kolejnego 4 punktu – zapytania
Radnych.
4. Zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przeszła do punktu zapytania radnych informując
co powinna zawierać zapytanie, po czym otworzyła dyskusje, zapytując - kto z Pań i Panów Radnych
chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad.
W dyskusji wzięli udział:
Pani Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zadała pytanie odnośnie sprzedaży działek o nr 2047/10 oraz
2047/13.
Z powodu braku kolejnych zapytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, zamknęła dyskusję
w puncie 4 obrad i przeszła do pkt. 5 obrad.
5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Kądziołka przeszła do kolejnego punktu tj. zapytania
przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy. Otworzyła dyskusję w tym punkcie obrad.
Z powodu braku zapytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, zamknęła dyskusję
w puncie 5 obrad i przeszła do pkt. 6 obrad.

6. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Kądziołka przeszła do kolejnego punktu tj. sprawozdania
z posiedzeń komisji. Poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie sprawozdań.
Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli sprawozdania i przedstawili wnioski oraz opinie podjęte
na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Brzesku odbytych od ostatniej sesji. Sprawozdania składane
były w następującej kolejności:
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Pani Maria Kucia Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny,



Pani Anna Lubowiecka Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji,



Pan Rafał Cichoński Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku
Publicznego i Promocji,



Pan Bogusław Sambor Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej,



Pan Piotr Duda Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,



Pan Bartłomiej Turlej Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu,



Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Pani Maria Kądziołka podziękowała za przedstawienie

sprawozdania i zapytała czy są pytania do złożonych sprawozdań.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys – zrezygnował z zabierania głosu.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zadała pytanie odnośnie skargi na kandydata na sołtysa wsi Jasień
które skierowała do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącej Komisji Skarg
Wniosków i Petycji. Jak wygląda sytuacja, gdyż jest już po wyborach sołeckich.
Radna Anna Lubowiecka Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków udzieliła odpowiedzi
i wyjaśnień w imieniu dwóch Komisji: Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej. Komisje te
odbyły wspólne posiedzenie, na którym obecny był Radca Prawny Urzędu, który stwierdził, że zapis
zawarty na plakacie wyborczym kandydatki na Sołtysa wsi Jasień nie był sprzeczny z prawem.
W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła
dyskusje w pkt. 6 porządku obrad i przeszła do pkt. 7 porządku.

7. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska o jego pracach w okresie międzysesyjnym
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przeszła do kolejnego punktu obrad sprawozdanie Burmistrza Brzeska z jego pracach w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, że
sprawozdanie zostało przekazane z materiałami na Sesję, wobec czego otworzyła dyskusję w tym
punkcie posiedzenia. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – Załącznik Nr 3.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys - ze względu na szybkie prowadzenie sesji nie zdążył złożyć interpelacji, po
czym zgłosił zapytania dotyczące sprawozdania. Zapytał o sytuację panującą w oświacie jak wygląda
na dzień dzisiejszy oraz o pisma jakie były omawiane na Komisji Oświaty, które wpłynęły od Dyrektorów

6

Szkół oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odniósł się również do posiedzenia odbytego w okresie
międzysesyjnym Komisji Gospodarki Finansowej z 20 marca na której członkowie wysłuchali informacji
Dyrektora BOSiR Pana Marka Dadeja odnośnie koncepcji strefy płatnego parkowania. Zapytał, czy taka
koncepcja wpłynęła do Urzędu i czy Pan Burmistrz będzie podejmował jakieś decyzje, gdyż chodzi
o kwestie finansowe.
Pan Burmistrz Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi na zadane pytania. W pierwszej kolejności odniósł
się do tematu poszerzenia strefy płatnych parkingów i propozycjach przedstawianych przez Dyrektora
BOSiR tj. Placu Kazimierza Wielkiego, Miejskiego Targowiska. Poinformował, że w przypadku Placu
Kazimierza Wielkiego wykonana ekspertyza jednoznacznie wskazuje, że w miejscu tym nie może być
wykonany parking.

Natomiast jeśli chodzi o teren Placu Targowego w dniu dzisiejszym dokonał

sprawdzenia Placu Targowego i obłożenia miejsc przez kupców. Przedstawił kwestię wprowadzenia
strefy płatnego parkowania oraz poinformował, że temat jest analizowany i sprawdzany.
Odnośnie kwestii oświatowych i strajku nauczycieli poinformował, że była przygotowana kadra i miejsca,
gdzie dzieci mogły by być ulokowane. Przygotowany był również transport w sytuacji niemożliwości
odbycia się egzaminów w szkołach.
Poprosił Dyrektora Wydziału EKiS Pana Józefa Cierniaka o przedstawienie szczegółowo sytuacji
w omawianym temacie.
Dyrektor Wydziału EKiS Pan Józef Cierniak udzielił szczegółowych informacji. Poinformował
o powołanym zespole, którego zadaniem było monitorowanie sytuacji. Przedstawił, jak przebiegał strajk
oraz które szkoły jeszcze strajkują. Poinformował, że na chwilę obecną pracownicy stopniowo się
"wykruszają" ze strajku. Pan Burmistrz oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty na bieżąco są informowani
o sytuacji w szkołach, jak również stosowne informacje zostaną przekazane po zakończeniu strajku.
Burmistrz Tomasz Latocha - odniósł się do pytania dotyczącego pisma Dyrektorów Szkół oraz
Związku Nauczycielstwa Polskiego o pozostawienie środków finansowych za dni strajku do dyspozycji
Dyrektorów. Poinformował, że środki te zostają na funduszu płac, a wypłata tych środków będzie
monitorowana pod kątem formalno-prawnym.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) - na jedno pytanie już otrzymał przed chwila odpowiedź, gdyż Pan
Burmistrz to wyjaśnił. Zapytał o Plac Targowy i prośbę kupców, którzy zwrócili się o wprowadzenie
płatnego parkingu przy Placu Targowym. Poprosił, aby temat ten skonsultować z kupcami.
Odniósł się również do tematu Placu Kazimierza, który nie może być przeznaczony na parking.
Przedstawił, że podczas imprez na Plac wjeżdżają samochody ciężkiego tonażu i nic się tam złego nie
dzieje. Zapytał czy to jest już ostateczna decyzja, że na Placu tym nie można zrobić parkingu.
Burmistrz Tomasz Latocha poprosił Dyrektora Wydziału Pana Bogdana Dobranowskiego
o szczegółowe przedstawienie tematu dotyczącego zmiany funkcji Placu Kazimierza wielkiego na
parking.
Dyrektor Wydziału Pan Bogdan Dobranowski przedstawił szczegółowe informacje dotyczącej
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zmiany funkcji Placu Kazimierza na parking. Poinformował o zleceniu dokumentacji Placu Kazimierza
Wielkiego i decyzjach projektantów, którzy dokonywali badania podłoża. Poinformował, co wiąże się ze
zmianą przeznaczenia tego Placu. Przekazał ustalenia zawarte w dokumentacji.
Radna Pani Maria Kucia - zapytała w kwestii zmiany przeznaczenia lokali socjalnych na lokale
tymczasowe, które to są lokale.
Burmistrz Pan Tomasz Latocha poinformował, że szczegółowe informacje w tym temacie przedstawi
Pani Dyrektor Wydziału Pani Renata Pacura. Poinformował, dlaczego doszło do takiej zamiany
przeznaczenia lokali – zamiana ta dotyczy eksmisji.
Radny Pan Adam Kwaśniak odniósł się do tematu parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego.
Poinformował, że mieszkańcy Osiedla „Stare Miasto” zauważają, że Centrum robi się dużym
parkingiem. Zawnioskował o pozostanie przy decyzji - nie dokonywania zamiany funkcji Placu
Kazimierza Wielkiego na parking. Poruszył również temat toalety przy Placu Kazimierza i sytuacji
parkowania obok niej pojazdów.
Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do wypowiedzi Pana Adama Kwaśniaka odnośnie tematu
parkingów. Poinformował, gdzie będą powstawać duże parkingi i koncentrowaniu ich tam, gdzie
te miejsca są najbardziej potrzebne. Odniósł się również do zapytania dotyczącego toalet informując,
że będą zakupione nowe sanitariaty, aby każdy mógł z nich korzystać.
Radny Jarosław Sorys odniósł się ponownie do tematu parkingu na Placu Kazimierza Wielkiego
i korzyści jakie płyną z pozyskania środków z opłat parkingowych.
Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do wypowiedzi Jarosława Sorysa informując, że podejmowane
są działania, które zmierzać mają do zminimalizowania ilości pojazdów wjeżdżających do Centrum
Brzeska. Poinformował również o wprowadzeniu darmowej komunikacji dla osób starszych,
o procedowaniu tematu wprowadzenia płatnego parkingu przy Placu Targowym oraz prowadzeniu
rozmów z kupcami. Poinformował, że zostanie zorganizowane spotkanie na Komisjach dotyczące tego
tematu.
W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji w tym punkcie obrad,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego 8 punktu
posiedzenia.
8. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła dyskusję w 8 punkcie porządku obrad sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał za okres od ostatniej sesji informując, iż
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sprawozdanie zostało przekazane Radnym w materiałach na Sesję. Zapytała, czy są jakieś zapytania.
– zapytań nie było, wobec czego zamknęła dyskusje w tym punkcie obrad i przeszła do kolejnego
9 punktu Sesji.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje
i zapytania za okres od ostatniej sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Radnego
Adriana Zaleśnego o przedstawienie Informacji w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje
i zapytania za okres od ostatniej sesji, po przedstawieniu której otworzyła dyskusję. Informacja stanowi
załącznik do protokołu – Załącznik Nr 4.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys zgłosił uwagi do dwóch odpowiedzi na interpelacji, a mianowicie do podziału
środków na cele statutowe Sołectw. Przedstawił jak wyglądał podział funduszu sołeckiego
w Sołectwie Jadowniki, przedstawił jakie były ustalenia oraz poinformował, że gdyby wiedział, że tak
będzie wyglądał podział środków, to inaczej by planował wykorzystanie środków funduszu sołeckiego.
Poinformował, co planowali wykonać ze środków finansowych przeznaczanych w latach poprzednich
na Sołectwa. Poinformował również, że ma nadzieję, że Burmistrz widząc działanie i aktywność
stowarzyszeń działających w Sołectwie Jadowniki włączy się w wsparcie finansowe tych stowarzyszeń.
Przedstawił przykłady innych gmin. Poinformował o wspólnych inwestycjach z Powiatem i rozmowach
prowadzonych z Panem Starostą. Zwrócił uwagę na cofnięte, czyli zabrane pieniądze dla Sołtysów,
które często dokładane były na inwestycje prowadzone w Sołectwie Jadowniki. Przedstawił swoje
zdanie w tym temacie.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi wyjaśniając etap rozmów i decyzji na temat
zwiększenia funduszu sołeckiego. Poinformował, że fundusz sołecki w Gminie Brzesko jest po raz
pierwszy i jest to dopiero początek realizacji. Poprosił, aby spokojnie poczekać i zobaczyć jak ta
realizacja będzie wyglądała.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do odpowiedzi na drugą interpelację dotyczącą pozyskanie środków
na kanalizację. Otrzymał odpowiedź, że w obecnej perspektywie nie ma środków. Zapytał jak Gmina,
w perspektywie kilkuletniej widzi możliwość wykonania kanalizacji w Jadownikach na ul. Witosa,
ul. Podgórskiej i ul. Sportowej, na początek tam, gdzie są projekty i pozwolenia na budowę. Zapytał co
może odpowiedzieć mieszkańcom i jaka jest perspektywa realizacji.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa. Poprosił
o stosowne precyzowanie zapytań, gdyż inaczej brzmiała odpowiedź skierowana do Pana Radnego.
Wyjaśnił, iż nie twierdził, że nie będzie środków. Poinformował o szkoleniu potencjalnych beneficjentów,
które będzie się odbywać w dniu 25 maja bieżącego roku. Poinformował, że większość zadań powinno
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realizować Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wymieniając wszystkich 5
właścicieli. Dodając, że niestety przez tą skomplikowaną strukturę właścicieli beneficjenci nie mogli
korzystać z niektórych funduszy na realizację tego typu przedsięwzięć.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poinformował, że Gmina Brzesko mogła sama składać wnioski
o środki finansowe. Poinformował o trwających pracach nad środkami finansowymi na poszczególnych
zadaniach i programach oraz o wysokościach finansowania.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Grzegorza Bracha
informując, że właśnie powiedział to samo co wcześniej, odnośnie braku środków finansowych. Wyjaśnił
sens swojej wcześniejszej wypowiedzi.
Odniósł się również do wypowiedzi Burmistrza Brzeska na temat zadania własnego RPWiK
dotyczącego budowy kanalizacji, gdyż zastanawia się, czy nie jest to zadanie własne Gminy.
Przedstawił ilość wykonanej sieci w ostatnim czasie przez RPWiK.
Burmistrz Tomasz Latocha (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa odnośnie
otrzymanej odpowiedzi na interpelację oraz wyjaśnił swoją odpowiedź.
Radny Bogusław Sambor zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Kądziołka

w oczekiwaniu na

wprowadzenie

do

elektronicznego głosowania wniosku formalnego powitała przybyłego na sesję Rady Miejskiej Pana
Ryszarda Półtoraka Prezesa Zarządu CPRA CAN Pack Group.
Po przywitaniu zarządziła sprawdzenie quorum i poddała pod głosowanie zgłoszony przez Radnego
Bogusława Sambora wniosek formalny.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Wyniki głosowania:
ZA: 12; PRZECIW: 6; WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3; 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;
PRZECIW (6) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska, Marek Górski, Adam
Kwaśniak, Jarosław Sorys;
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) - Barbara Borowiecka, Marcin Ciurej, Zbigniew Łanocha;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Kądziołka – poinformowała, iż Radni w głosowaniu
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zadecydowali o zamknięciu dyskusji w pkt. 9 porządku Sesji, wobec powyższego otworzyła punkt 10
porządku obrad.

10. Przedstawienie audytu otwarcia w zakresie finansowym w Gminie Brzesko.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Kądziołka oddała głos Burmistrzowi
Brzeska Tomaszowi Latocha, który poinformował, że audyt przedstawią przedstawicielki Biura, któremu
został on zlecony do sporządzenia.
Pani Paulina Pietrzoń oraz Pani Sylwia Wierciak – przedstawicielki firmy wykonującej audyt przedstawiły i dokonały prezentacji slajdowej przeprowadzonego audytu otwarcia w zakresie
finansowym w Gminie Brzesko. Przedstawiony audyt stanowi załącznik do protokołu – Załącznik Nr 5.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odniósł się do przestawionej prezentacji. Przedstawił jaki zakres
środków finansowych Gminy przeznacza na poszczególne zadania, w tym ile na oświatę. Poinformował,
że prezentacja i omówienie audytu nastąpi na Komisjach Rady.

Dyskusja:
Radny Adam Kwaśniak zabrał głos w kwestii uzupełnienia przedstawionej prezentacji z okresu
ostatnich 10 lat, czyli okres zarządzania przez byłego Burmistrza Grzegorza Wawrykę. Przedstawił
kwotowo dług i zadłużenie Gminy w przeciągu tych lat. Przedstawił, ile w latach 2008-2018 wynosiły
wydatki budżetowe, ile pozyskano środków finansowych zewnętrznych. Dodał, że kredyty zaciągane
w naszej Gminie były bezpieczne i zabezpieczone, Gmina była wypłacalna, posiadała płynność
finansową, zobowiązania kredytowe były realizowane, wystarczało na oświatę, spółki gminne,
oczyszczanie miasta, kulturę, był prowadzony rozwój infrastruktury taki jak drogi, chodniki, parkingi,
place, budynki, wodociągi i kanalizacja. Podał przykłady zadłużenia miast w okolicach Brzeska.
Podsumował swoją wypowiedz informując, że Gmina była bezpieczna w przeciągu tych 10 lat i środki
były wykorzystywane racjonalnie i rozwijała się prawidłowo.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła wyjaśnień i przedstawiła, że wskaźnik zadłużenia i poziom
zadłużenia w stosunku do dochodów nie świadczy o kondycji finansowej Gminy. Przedstawiła sytuację
finansową Gminy w minionych latach jak również kondycje finansową Gminy. Odniosła się również do
utworzenia Centrum Usług Wspólnych - jest to dobra koncepcja i powstanie takiego Centrum pozwoli
wygenerować oszczędności. Zaznaczyła, że nie zgodzi się do końca ze zdaniem, że Gmina jest, aż
w tak złej sytuacji finansowej, gdyż tak nie jest. Zła sytuacja jest tylko przy nadwyżce operacyjnej ze
względu na uwarunkowania. Uważa, że zadłużenie Gminy w ostatnich latach było bardzo racjonalne
i zaciągane tylko pod inwestycje, które było niezbędne.
Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach - dług, zadłużenie Gminy jest jednym z elementów
kondycji finansowej Gminy. Odniósł się do nadwyżki operacyjnej i przedstawił możliwości i potrzeby
Gminy.
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Poruszył temat stanu infrastruktury. Poinformował, że stan infrastruktury został poddany ocenie i zostały
sprawdzone obiekty. Przedstawił w jakim stanie są obiekty sportowe i drogi. Audyt i ocena są po to, aby
stwierdzić w jakiej sytuacji jest Gmina. Odniósł się do pozyskiwania środków zewnętrznych
i ograniczeniu wydatków bieżących tak, aby można było wnioskować o środki zewnętrzne. Przedstawił
również opinię RIO odnośnie sytuacji finansowej Gminy.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa odniosła się do kwestii poruszonej przez Panią Skarbnik. Podziękowała
za dokładne zinterpretowanie sytuacji finansowej Gminy i racjonalne przedstawienie zaciąganych
kredytów oraz przedstawienie, kiedy kredytów było zaciąganych najwięcej. Podziękowała za
przedstawienie realnego zadłużenia. Skierowała słowa do Pana Burmistrza, aby nie przedstawiać na
zebraniach złego stanu finansowego Gminy i zadłużenia Gminy, ale również przedstawiać te dobre
strony i inwestycje, które były wykonane.
Zapytała ile kosztował przygotowany i przedstawiony audyt? Czy Gmina poniosła koszty związane
z audytem?
Radny Jarosław Sorys - na temat ograniczenia wydatków bieżących Pani Skarbnik mówiła od samego
początku. Poinformował, że ograniczenie wydatków na chwilę obecną jest ciężkie, gdyż wydatki już są
na takim poziomie, że trudno dokonywać cięć. Dodał, że powinno się skupić na pozyskaniu inwestorów.
Zabrał również głos odnośnie stworzenia Centrum Usług Wspólnych, że jest na tak, ale to też nie do
końca rozwiąże problem. Wyraził swoje zdanie na temat przekazywania informacji, że sytuacja
finansowa Gminy jest zła i zwalania winy na poprzedników - nie podoba się to radnemu. Przedstawił
sytuację finansową w Gminie sąsiedniej oraz przedstawił, że należy wziąć się do pracy. Odniósł się
następnie do sytuacji zadłużeń w Gminach oraz wykonanych inwestycji.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha odniosła się do zadłużenia Gminy Brzesko - nie jest ono wysokie,
ale trzeba pamiętać, że nie można się więcej zadłużać. Omówiła wieloletnią prognozę finansową Gminy.
Wynik finansowy jest zależny również od kondycji finansowej Państwa. Przedstawiła od czego zależna
jest kondycja finansowa oraz jak kształtowała się w ostatnich latach nadwyżka operacyjna.
Poinformowała, że nasze zadłużenie nie jest, aż tak duże, jednak płynność finansowa Gminy nie jest
dobra. Przedstawiła kondycję finansową oraz inwestycje które są do pokrycia.
Radny Bogusław Sambor zabrał głos odnośnie kondycji Gminy i braku możliwości inwestowania.
Podziękował Pani Skarbnik za przedstawione wyjaśnienia niektórym Radnym odnośnie płynności
finansowej, gdyż nie jest ona dobra i zdolności inwestycyjne są złe. Zabrał również głos odnośnie
poczynionych w latach poprzednich inwestycjach, które powodują wydatki z budżetu na kolejne lata,
a nie przychody. Odniósł się również do przedstawionego audytu i spłat kredytów.
Radny Franciszek Brzyk przedstawił swoje zdanie z kilku lat kadencji, w których był Radnym. Odniósł
się

do

budżetu

oświaty

i

złej

kondycji

struktury

oświatowej

oraz

reformy

oświatowej

i konsekwencji z nią związanych. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Bogusława Sambora odnośnie
inwestycji i obiektów w Gminie, które były realizowane w latach wcześniejszych i utrzymania tych
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obiektów. Poruszył temat kolejnej hali sportowej i niewykorzystywanych obiektów gminnych oraz złych
decyzji podejmowanych w latach poprzednich jeśli chodzi o inwestycje i obiekty szkolne. Poruszył temat
partnerstwa publiczno-prywatnego i współpracy z przedsiębiorcami w temacie inwestycji.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach poinformował, że mieszkańcy oglądający sesję powinni mieć
jasny komunikat odnoście sytuacji finansowej Gminy. Poinformował, że Gmina nie ma możliwości
finansowej na inwestycje, gdyż brak jest środków na kolejne inwestycje. Należy dać Gminie oddech,
aby uzyskała dobrą kondycję finansową. Odniósł się do przedstawionego audytu informując, że chcieli,
aby audyt był omawiany na merytorycznych Komisjach Rady Miejskiej.
Radny Jarosław Sorys zabrał głos odnośnie inwestycji i zobowiązań zaciąganych wcześniej, jak
również do sytuacji powstałych obiektów inwestycyjnych. Odniósł się do wypowiedzi Radnego Brzyka
dotyczącej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 zadając pytanie: czy mieli wstrzymać budowę
hali i zostawić budowę przy dużej szkole? Również odniósł się do budowy basenu informując, że przy
generowaniu kosztów należy pamiętać o zapleczu sportowym, którym możemy się pochwalić jako
Gmina. Stwierdził, że nie potrafimy docenić tego co idzie dobrego za powstałymi inwestycjami. Odniósł
się również do wypowiedzi radnego Franciszka Brzyka dotyczącej powstałego Gimnazjum
w Jadownikach, w jednej z największych miejscowości Gminy Brzesko.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zabrał głos w temacie przedstawionej informacji audytowej oraz
przedstawianego zadłużenia oraz inwestycji, które powstały w latach minionych oraz ich utrzymaniu
i stanu technicznego. Poinformował, że na Gminie leży utrzymanie powstałych obiektów, a zdolności
finansowej na inwestycje nie ma. Poruszył problem braku dróg dojazdowych do inwestycji które
powstały, kwestię Firmy Can Pack.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zapytała czy Gmina ponosiła koszt audytu i jeśli tak to jaki jest koszt
przeprowadzonego audytu, gdyż nie dostała odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie.
Burmistrz Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi, że zostały wysłane oferty do kilku firm i do
przeprowadzenia audytu została wybrana najtańsza firma, jednak nie pamięta jaka to była kwota.
Poinformował, że Pani Skarbnik sprawdzi jaka to była kwota.
W związku z wyczerpanie listy osób chcących zabrać głos w dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Kądziołka zamknęła punkt 10 porządku obrad i przeszła do kolejnego 11 punktu.
11. Analiza stanu dróg po okresie zimowym wraz z informacją o harmonogramie prac
inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych
ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka - wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję
przygotowaną analizę w wersji elektronicznej, jak również temat był omawiany na Komisjach Rady

13

Miejskiej wobec czego otworzyła dyskusję w tym punkcie obrad. Analiza stanu dróg stanowi załącznik
do protokołu – Załącznik N 6.
W dyskusji wzięli udział:
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zapytała o miejscowość Mokrzyska, dlaczego nie ma w tych
inwestycjach ul. Gminnej, ul. Wielgoszówka i ul. Stolarskiej, które są bardzo pilne do remontu. Zapytała
również o kosztorys sieci oświetleniowej na ul. Stolarskiej i czy będą podjęte kroki w tym roku
w powyższym temacie.
Radna Maria Kucia zapytała o ul. Brzegową, gdyż mieszkańcy proszą o remont tej ulicy, a nie ma jej
wykazanej w przedstawionej analizie.
Dyrektor Wydziału Bogdan Dobranowski:


odpowiedział na zapytanie Pani Radnej Ewy Chmielarz-Żwawa. Poinformował, że celem
analizy było przedstawienie potrzeb. Dodał, że pracownicy przy objazdach dróg zapisują
wszystkie uwagi i zgłoszenia, a drogi są monitorowane na bieżąco. Niestety podczas objazdu
nie było możliwe sprawdzenie stanu wszystkich dróg, dlatego jest to zrobione cząstkowo.
Jednak każde zgłoszenia dokonywane przez Radnych, Sołtysów czy mieszkańców są brane
pod uwagę. Przedstawił na co są wydawane głownie środki przy remoncie dróg jak również
omówił zadania, które są przygotowywane do realizacji. Z uwagi na nie wystarczającą ilość
środków wykonywane są prace najważniejsze. Jednak wszystkie zgłoszenia są zapisane i jeśli
pojawią się dodatkowe środki prace będą wykonywane.



udzielił również odpowiedzi na pytanie zadane przez Radną Marię Kucia - ul. Brzegowa jest
przeznaczona do powierzchniowego utrwalenia, jednak nie będzie wykonana w roku bieżącym
na niej nawierzchnia asfaltowa.

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) zwróciła się z ponownym pytaniem do Pana Dyrektora
odnośnie przedstawionej informacji analizy stanu dróg i przedstawionych pilnych potrzeb remontu
metodą wykonania nakładki asfaltowej. Zapytała o ul. Trakt Szczepanowski i ul. Okulicką, jak również
o miejscowość Bucze i brak inwestycji drogowych na Buczu. Zapytała, czy w tej miejscowości będzie
coś robione. Zapytała również, czy Gmina stara się u Wojewody o środki z programu na remonty dróg
lokalnych.
Dyrektor Wydziału Bogdan Dobranowski udzielił odpowiedzi na powyższe pytania Pani Radnej.
Poinformował, że ul. Trakt Szczepanowski i ul. Okulicka w Buczu są już wyremontowane poprzez
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Jeśli chodzi o ul. Gminną, ul. Wielgoszówka, ul. Stolarską nie
udało się umieścić ich w wykazie, bo niestety jest za mało środków finansowych. Poinformował,
że zostały złożone 2 wnioski do Wojewody na wykonanie dróg na Pomianowskim Stoku oraz
ul. Odrodzenia.
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Radny Rafał Cichoński zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w powyższym punkcie, gdyż
temat był omawiany na merytorycznych Komisjach.
Radny Jarosław Sorys wyraził swoje niezadowolenie do zgłoszonego wniosku i brakiem możliwości
dyskusji w tym punkcie.
W związku z faktem, iż przez Radnego Rafała Cichońskiego zgłoszony został wniosek formalny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka musiała poddać go pod głosowanie.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wniosek formalny o zakończenie dyskusji na temat analizy stanu dróg po okresie zimowym wraz
z informacją o harmonogramie prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków
i punktów oświetleniowych ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym.
Wyniki głosowania:
ZA: 12; PRZECIW: 9; WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0; 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;
PRZECIW (9) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara
Górczewska, Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Kądziołka – poinformowała, iż Radni w głosowaniu
zadecydowali o zamknięciu dyskusję w punkcie 11 porządku posiedzenia, wobec powyższego
otworzyła punkt 12 porządku obrad.
12. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok
2019;
Temat omawiany był na posiedzeniach Komisji Rady, jak również w materiałach na Sesję Radni
otrzymali materiały w tym temacie Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła
dyskusję w powyższym temacie. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – Załącznik Nr 7.
Ze względu na brak pytań Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka stwierdziła, że
informacja dotycząca współpracy z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia
na rok 2019 – została przez Radę przyjęta.
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13. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2018 r.;
Otwierając punkt 13 obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że
wszyscy radni otrzymali sprawozdanie w wersji elektronicznej w materiałach na sesję, jak również temat
był omawiany na Komisjach Rady Miejskiej - po czym otworzyła dyskusję w powyższym temacie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu – Załącznik Nr 8.
W dyskusji wzięli udział:
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa wróciła do tematu analizy dróg i zadała pytanie czy nie powinna być
przegłosowana przedstawiona analiza stanu dróg.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie.
Radny Jarosław Sorys zapytał o sprawę problemów lokalowych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku. Zapytał o "mapę drogową", o której mówił Zastępca Burmistrza oraz
o przeniesienie Jadłodajni.
Zapytał również o wniosek pracowników MOPS odnośnie wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
Czy w obecnym roku Panie będą mogły dostać gratyfikację, podwyżki za swoją pracę.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi na temat sytuacji lokalowej MOPS oraz
prowadzonych analizach i rozmowach. Przedstawił pomysł wprowadzenia bloczków dla osób
upoważnionych do korzystania z Jadłodajni. Odpowiedział również w kwestii podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników MOPS, problemów finansowych Gminy oraz budżetu przygotowanego przez swojego
poprzednika oraz Radnych minionej kadencji. Odniósł się do ciężkiej pracy i trudu pracy pracowników
MOPS. Poruszył temat nagród dla pracowników jakie pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali przed
zakończeniem kadencji poprzednika.
Radny Piotr Duda zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor MOPS odnośnie utworzenia "Jadłodzielni".
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku Bogusława Czyżycka-Paryło
podziękowała za podjęcie tematu tej analizy, po czym przedstawiła jakimi zadaniami zajmują się
pracownicy MOPS. Zwróciła uwagę na poruszony temat przez Pana Jarosława Sorysa oraz Pana
Burmistrza odnośnie warunków lokalowych. Przedstawiła faktyczne złe warunki lokalowe w budynku
i poprosiła o konkretne podejście do tematu i pomoc w rozwiązaniu problemów lokalowych.
Pani Dyrektor odniosła się również do zapytania Radnego Piotra Dudy odnośnie utworzenia
"Jadłodzielni". Wyjaśniła, że w naszej Gminie nie ma dzieci głodnych, gdyż MOPS prowadzi wsparcie
żywieniowe dla dzieci w szkołach. Jeśli chodzi o "Jadłodzielnię" zaznaczyła, że organizowanych jest
wiele akcji żywnościowych i wydawania paczek żywności dla mieszkańców. Poinformowała, że
społeczeństwo ma duże wsparcie w postaci tych paczek i paczki takie rozdają nawet po okresie
świątecznym. W przypadku "Jadłodzielnia" wiązało by się to z dodatkowymi obowiązkami i weryfikacją
dostarczania świeżego i nie zepsutego pożywienia.
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Radny Piotr Duda odniósł się do wypowiedzi Pani Dyrektor i przedstawił szczegółowo na czym miała
by polegać „Jadłodzielnia”.
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka-Paryło odpowiedziała na zadane pytanie i przedstawiła, że
temat "Jadłodzielni" jest tematem do rozważenia jednak w budynku MOPS nie mam miejsca na
ulokowanie takiej lodówki. Potwierdziła, że jest to kolejny pomysł do rozważenia, ale również
zastanowienia komu miałby służyć, gdyż wsparcie żywnościowe dla mieszkańców jest duże.
Radny Piotr Duda wyjaśnił, że chodzi o produkty, które zostają np. na świętach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła Panią Dyrektor o rozważenie tej
propozycji przedstawionej przez Radnego Piotra Dudę i przedstawienie rozwiązań na Komisjach Rady
Miejskiej. Podziękowała za pracę pracownikom MOPS oraz Pani Dyrektor.
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka ze względu na brak kolejnych pytań zamknęła
dyskusję w tym punkcie obrad – informując, że sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2018
r. zostało przyjęte.
14. Bezpieczeństwo – zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Policji i Straży Pożarnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka powitała Komendanta Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Pawła Strojnego oraz usprawiedliwiła nieobecność
Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku insp. Bogusława Chmielarza (Pan Komendant był obecny
na sesji, jednakże obowiązki spowodowały, że musiał wrócić do pracy). Poinformowała, iż temat
bezpieczeństwa był szeroko omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, w których
uczestniczyli przedstawiciele Policji oraz Straży, jak również w materiałach na sesje Radni otrzymali
materiały - po czym otworzyła dyskusję w temacie jak wyżej. W związku z faktem, iż temat dogłębnie
był analizowany i omawiany na Komisjach – radni nie mieli pytań – wobec powyższego Przewodnicząca
Rady zamknęła dyskusję - stwierdzają, że informacja dotycząca Bezpieczeństwo – została przyjęta
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu - Załącznik Nr 9 oraz Załącznik Nr 10.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwierając dyskusję poprosiła Panią Skarbnik
o przedstawienie i omówienie uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha omówiła projekt uchwały oraz szczegółowo omówiła zmiany.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zadała pytanie odnośnie opłat za ślub w plenerze ujęty w budżecie.
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Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha udzieliła odpowiedzi wyjaśniając, że jeśli ktoś życzy sobie, aby
ślub odbył się w plenerze, to Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udziela takiego ślubu, za który pobiera
stosowne opłaty.
Po wyczerpaniu listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria
Kądziołka,

zamknęła

ją

i

poprosiła

Wiceprzewodniczącego

Rady

Adriana

Zaleśnego

o przedstawienie projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej zarządziła przeprowadzenie
głosowania:
Głosowano uchwałę w sprawie:
zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok;.
Wyniki głosowania
ZA: 14; PRZECIW: 0; WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7; BRAK GŁOSU: 0; NIEOBECNI: 0.
Wyniki imienne:
ZA (14) - Barbara Borowiecka, Franciszek Brzyk, Rafał Cichoński, Jadwiga Dadej, Piotr Duda, Maria
Kądziołka, Leszek Klimek, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol Mróz, Bogusław Sambor, Kamil Trąba,
Bartłomiej Turlej, Adrian Zaleśny;
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski,
Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok – została podjęta.
b) zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła dyskusję i poprosiła Panią Skarbnik
Gminy o omówienie projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha omówiła przedmiotową uchwałę.
Do przedstawionego projektu uchwały nie było pytań w związku z powyższym Przewodnicząca Rady
Maria Kądziołka – zamknęła dyskusję i poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Kamila Trąbę
o przedstawienie projektu uchwały. Po jego przedstawieniu poddała uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2019 r. Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
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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;
PRZECIW (0);
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara Górczewska,
Marek Górski, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys;
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia
2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – została podjęta;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otwierając dyskusję oddała głos Burmistrzowi
Brzeska Tomaszowi Latocha prosząc o jej omówienie.
Burmistrz Tomasz Latocha – omówił przedmiotową uchwałę oraz udzielił stosownych wyjaśnień
dotyczących wniosku PINB. Przedstawił propozycję udzielenia dofinansowania w kwocie 2.000 zł.
Radny Jarosław Sorys zadał pytanie czy wniosek, uchwała była procedowana na Komisjach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka - nie na wszystkich Komisjach projekt uchwały był
procedowany.
Burmistrz Tomasz Latocha - projekt ten był procedowany na Komisji Gospodarki Finansowej.
Z powodu braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła Pana
Wiceprzewodniczącego Adriana Zaleśnego o przedstawienie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu poddała uchwałę pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku;
Wyniki głosowania:
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0;
Wyniki imienne:
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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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie
zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Brzesku – została podjęta;

d) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha przedstawiła i omówiła przedmiotową uchwałę. Przedstawiła
kwoty obligacji oraz okresy spłat – szczegółowo omówiła uchwałę, po czym Przewodnicząca Rady
otworzyła dyskusję. Do dyskusji nikt się nie zgłosił, w związku z czym Przewodnicząca Rady zamknęła
dyskusję, prosząc Wiceprzewodniczącego Rady Kamila Trąbę o odczytanie projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie:
Głosowano uchwałę w sprawie:
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, 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;
PRZECIW (4) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Adam Kwaśniak, Jarosław Sorys;
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) - Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski, Zbigniew Łanocha.
Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – została
podjęta;
e) zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso;
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła o przedstawienie uchwały.
Burmistrz Tomasz Latocha udzielił wyjaśnień i poinformował między innymi, że jest 6 osób
pobierających opłatę skarbową.
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Po wyjaśnieniach Burmistrza - Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła dyskusję
-

pytań

nie

było

wobec

czego

zamknęła

dyskusje

w

tym

punkcie

obrad

i

poprosiła

Wiceprzewodniczącego Rady Adriana Zaleśnego o przedstawienie projektu uchwały, czym poddała
pod głosowanie:
Głosowano uchwałę w sprawie:
zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia 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 w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso – została
podjęta;
f) zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła Burmistrza Brzeska Tomasza
Latochę o omówienie projektu uchwały.
Pan Burmistrz Tomasz Latocha omówił projekt uchwały i wyjaśnił czego dotyczy zmiana.
Po omówieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Do przestawionego projektu
uchwały nie było pytań, wobec czego Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i poprosiła
Wiceprzewodniczącego Rady Kamila Trąbę o odczytanie projektu uchwały.
Po odczytaniu Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała uchwałę pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;
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Wyniki głosowania:
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, 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;
PRZECIW (5) - Ewa Chmielarz-Żwawa, Jadwiga Dadej, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław
Sorys;
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) - Marcin Ciurej, Barbara Górczewska, Marek Górski;
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019
r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko – została
podjęta;
g) zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła Pana Jarosława Sorysa, jako
przedstawiciela wnioskodawcy o omówienie projektu uchwały.
Pan Radny Jarosław Sorys przedstawił projekt uchwały. Następnie odniósł się do sposobu i wysokości
płatności w innych Gminach oraz do kalkulacji przygotowanej przez Urząd odnośnie gospodarki
odpadami. Przedstawił, że Klub Radnych PiS jest przeciwny stawkom opłat ustalonych przez Radnych
Wspólnoty Samorządowej oraz OdNowy. Przedstawił sytuację rodzin wielodzietnych. Poprosił w imieniu
Klubu Radnych PiS o pozytywne przyjęcie i podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła dyskusję:
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Jarosława Sorysa
informując, że poprzednia uchwała nie została odrzucona, ale skierowana do prac Komisji, gdyż
zawierała błędy.
Pan Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) zadał pytanie - w którym miejscu powiedział, że uchwała
została odrzucona i poprosił o sprostowanie wypowiedzi przez Pana Burmistrza, bo mówi nieprawdę.
Odczytał ponownie część swojej wypowiedzi, aby wyjaśnić sens wyjaśnień dotyczących uchwały.
Pan Burmistrz Tomasz Latocha odniósł się do wypowiedzi Radnego Jarosława Sorysa.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) - skąd wziąć środki? - przedstawił swoją analizę dotyczącą
środków finansowych dotyczącą gospodarki śmieciowej. Odniósł się do kalkulacji Prezesa Brzeskich
Zakładów Komunalnych. Przedstawił, że nie zostali wzięci pod uwagę mieszkańcy, którzy w ogóle
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śmieci nie segregują. Poruszył kwestię nadwyżek, które mają być przekazywane na zakup sprzętu dla
potrzeb BZK. Jest zaniepokojony na co będzie wydatkowana nadwyżka.
Radny Adam Kwaśniak odniósł się do uchwały i przypominał wnioski formalne jakie zgłosił na ostatniej
sesji po czym je odczytał.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Jarosława Sorysa
i przedstawionych stawek. Podał przykłady Gmin w których stawki za opłaty gospodarowania odpadami
są wyższe. Poinformował, że temat był omawiany na Komisjach.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi i przedstawił urywek zawarty
w protokole z Komisji dotyczący przeznaczenia nadwyżek.
Radny Leszek Klimek zabrał głos odnośnie ilości seniorów w naszej Gminie.
Radny Jarosław Sorys odniósł się do wypowiedzi i stwierdził, że jest to 10 % ogółu.
Z

powodu

braku

pytań

Przewodnicząca

Rady

Miejskiej

Maria

Kądziołka

poprosiła

Wiceprzewodniczącego Rady Adriana Zaleśnego o przedstawienie projektu uchwały, po czym
poddała ją pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0;

Wyniki imienne:
ZA (10) - Barbara Borowiecka, Ewa Chmielarz-Żwawa, Marcin Ciurej, Jadwiga Dadej, Barbara
Górczewska, Marek Górski, Leszek Klimek, Adam Kwaśniak, Zbigniew Łanocha, Jarosław Sorys
PRZECIW (10) - Franciszek Brzyk, Piotr Duda, Maria Kądziołka, Maria Kucia, Anna Lubowiecka, Karol
Mróz,

Bogusław

Sambor,

Kamil

Trąba,

Bartłomiej

Turlej,

Adrian

Zaleśny;

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) - Rafał Cichoński;
Uchwała w sprawie - zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie została
podjęta;
h)

Przystąpienia

do

sporządzenia

II

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały
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był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady, następnie poprosiła Burmistrza Brzeska o jego
przybliżenie (omówienie).
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha omówił projekt uchwały – wyjaśnił czego i jakich terenów dotyczy
uchwała. Po wyjaśnieniach Burmistrza Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła
dyskusję.
Pytań nie było wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Adrian Zaleśny odczytał projekt uchwały.
Po jego przedstawieniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko;

Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1;
Wyniki imienne:
ZA (20) - Barbara Borowiecka, 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;
NIEOBECNI (1) - Franciszek Brzyk;
Uchwała w sprawie - Przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – została podjęta;
i)

Przystąpienia

do

sporządzenia

III

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko;
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały
był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady, następnie poprosiła Burmistrza Brzeska o jego
przybliżenie (omówienie).
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha omówił projekt uchwały – wyjaśnił czego i jakich terenów dotyczy
uchwała. Po wyjaśnieniach Burmistrza Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła
dyskusję:
Pan Radny Jarosław Sorys zapytał, czy teren obejmuje również działki terenów Jadownik i nowo
powstałej drogi ścieżek rowerowych.

24

Pan Burmistrz Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi, że teren dotyczy tej drogi o którą pyta Pan Radny
Jarosław Sorys.
Z powodu braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła
Wiceprzewodniczącego Rady Adriana Zaleśnego o odczytanie projektu uchwały.
Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała uchwałę
pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko.
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 w sprawie - przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – została podjęta.
j) Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały
był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady, następnie poprosiła Burmistrza Brzeska o jego
przybliżenie (omówienie).
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha omówił projekt uchwały – wyjaśnił czego i jakich terenów dotyczy
uchwała. Po wyjaśnieniach Burmistrza Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła
dyskusję.
Pytań nie było wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Kamil Trąba odczytał projekt uchwały.
Po jego przedstawieniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod głosowanie:
Głosowano w sprawie:
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice”.
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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

w

sprawie

-

Przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice” –
została podjęta.
k) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia pod nazwą
Lokalna Organizacja Turystyczna " Tarnowska Organizacja Turystyczna".
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały
był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady, następnie poprosiła Burmistrza Brzeska o jego
przybliżenie i omówienie wprowadzanych zmian.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha przedstawił zmiany i omówił projekt uchwały. Po wyjaśnieniach
Burmistrza Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka otworzyła dyskusję:
W dyskusji wzięli udział:
Radny Adam Kwaśniak zapytał czy jest opłata i ile wynosi?
Pan Burmistrz Tomasz Latocha odpowiedział na zadane pytanie oraz wyjaśnił czego dokładnie
dotyczy zmiana tj. nazwisko poprzednika.
Z powodu braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poprosiła
Wiceprzewodniczącego Rady Adriana Zaleśnego o przedstawienie projektu uchwały.
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka poddała go pod
głosowanie:
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna
Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna".
Wyniki głosowania:
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0;
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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 w sprawie - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia
pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" – została
podjęta.

16. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przeszła do kolejnego punktu. Przypomniała
o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2018 do końca kwietnia 2019 r.
Odczytała zaproszenie jakie przekazał Kustosz Bazyliki pw. Św. Stanisława Ks. Władysław Pasiut
na główną uroczystość odpustową w Bazylice Św. Stanisława w Szczepanowie. Poprosiła
o przekazanie informacji, kto chciałby wziąć udział w uroczystościach.
W dyskusji wzięli udział:
Radny Jarosław Sorys odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na zapytania z dnia 20.01.2019 r., które
dotyczyły boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadownikach. Otrzymał odpowiedź, że Gmina
rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie. Pyta czy został złożony przedmiotowy wniosek.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha udzielił odpowiedzi, że temat zostanie sprawdzony i zostanie
udzielona odpowiedź.
Radny Jarosław Sorys zwrócił się z pytaniami, gdyż nie mógł się wypowiedzieć wcześniej. Zapytał
odnośnie kanalizacji w miejscowości Jadowniki i odniósł się do otrzymanej ostatnio odpowiedzi. Prosił
o precyzyjną i konkretną odpowiedź.
Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odniósł się do zapytań Pana Radnego i zaproponował, że jeśli
otrzymana odpowiedź jest mało precyzyjna to, może należy zwrócić się z zapytaniem do Radnych
Sejmiku Województwa Małopolskiego i tam będzie można otrzymać bardziej precyzyjną odpowiedź.
Radna Ewa Chmierzarz-Żwawa odniosła się do Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich
Porządku Publicznego i Promocji Pana Rafała Cichońskiego odnośnie zgłoszonego wniosku
formalnego o zamknięcie dyskusji. Przedstawiła, że mieszkańcy są zaskoczeni zachowaniem
zgłoszenia wniosku o zamknięcie dyskusji. Poprosiła o przemyślenie zgłaszanie wniosków formalnych
o zamykanie dyskusji w przedmiotowych tematach.

27

Radny Jarosław Sorys zadał pytanie, które nie miał możliwości zadać Panu Dyrektorowi Bogdanowi
Dobranowskiemu dotyczące objazdu dróg. Zaznaczył, że rozumie, że nie ma środków finansowych na
wszystkie

rzeczy.

Zapytał

dlaczego

w

wykazie

tym

nie

znalazła

się

żadna

droga

z miejscowości Jadowniki. Pyta o to, gdyż co roku przygotowują Sołectwa i Osiedla wykaz
najważniejszych rzeczy do realizacji. Jako Sołtys wskazał dwie drogi, którym należało by się przyjrzeć
i miał nadzieję, że ktoś je zobaczy i zakwalifikuje do remontu.
Radny Bogusław Sambor odniósł się do wypowiedzi Radnego Jarosława Sorysa dlaczego są
zgłaszane wnioski o zamknięcie dyskusji oraz odnośnie remontu dróg i głosowania przeciwko emisji
obligacji przez Pana Radnego Jarosława Sorysa. Poruszył temat zgłaszania wniosków formalnych
o zamykanie dyskusji i zaproponował, że można to zmienić w Statucie i wpisać brak możliwości
zamykania dyskusji.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa (Ad Vocem) odniosła się do wypowiedzi

Radnego Bogusława

Sambora. Stwierdziła, że mieszkańcy chcą wiedzieć co się dzieje i dlatego oglądają transmisję.
Poruszyła kwestię, że niestety tematy nie są poruszane na wszystkich Komisjach oraz, że nie jest
członkiem każdej Komisji, dlatego zadaje pytania, bo chce uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania.
Radny Bogusław Sambor (Ad Vocem) zabrał głos odnośnie wypowiedzi Pani radnej Ewy ChmielarzŻwawa odnośnie wniosków formalnych o zamykanie dyskusji. Wyjaśnił, do czego była jego wypowiedź
odnośnie zamykania dyskusji.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Radnego Bogusława Sambora odnośnie
tematu analizy dróg, gdyż pytania są zadawane po to, żeby uzyskiwać konkretne odpowiedzi. Odniósł
się również do głosowania nad uchwała emisji obligacji odnośnie i wyjaśnił dlaczego był przeciw.
Radny Bogusław Sambor (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Pana Jarosława Sorysa, że na
Komisji głosował za uchwałą.
Radny Leszek Klimek poinformował Pana Jarosława Sorysa, że był na ul. Szczęśliwej i zna stan tej
ulicy.
Radny Jarosław Sorys (Ad Vocem) odniósł się do wypowiedzi Radnego Leszka Klimka. Poinformował,
że ul. Szczęśliwa była jedną z wymienionych ulic. Przedstawił z jakich środków jest remontowana ul.
Szczęśliwa, czyli ze środków dla Sołectw.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa zapytała Panią Skarbnik czy znana jest kwota audytu przedstawionego
w dniu dzisiejszym.
Skarbnik Gminy Pani Celina Łanocha - odpowiedziała na zadane pytanie i wyjaśniła, że jest to kwota
9.000 zł. netto, 11.000 zł. brutto.
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Radny Jarosław Sorys zadał pytanie Pani Przewodniczącej odnośnie pisma mieszkańców do
zapoznania się na jednej z pierwszych Komisji o której mówiła na ostatniej sesji. Twierdzi, że powinni
się zapoznawać z pismami mieszkańców jako Radni.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka wyjaśniła, że informacja odnośnie zmiany uchwały
była podana, jednakże nadal wpływają dalsze wnioski, wobec czego będzie to analizowane na
posiedzeniach Komisjach.
W związku z wyczerpaniem listy osób, które zgłosiły się do dyskusji Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Brzesku Maria Kądziołka złożyła życzenia świąteczne.
Podziękowała za dzisiejszą merytoryczną dyskusję.

17. Zamknięcie obrad Sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku zamknęła
VII Sesję Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2018 – 2023.
Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 18.26

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku
…………………………………………………..
Maria Kądziołka

Przygotował(a): Elżbieta Kania, Główny Specjalista, Zespół ds. samorządowych

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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