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Sporna kwota nadpłaty wy-
nosi prawie 957 tysięcy, odsetki
ok. 2 mln 718 tys. zł, koszty sądo-
we ok. 55 tys. zł, za każdy dzień
zwłoki nal iczane są odsetki
w wysokości 341 zł.

Od 10 lutego konta gminy są
zablokowane. Żeby zachować
płynność finansową i realizować
bieżące zobowiązania burmistrz
każdorazowo musi uzyskać zgo-
dę komornika na uwolnienie
środków.

Spór toczy się od lat, kolejno
w Wojewódzkim Sądzie Admi-
nistracyjnym, Samorządowym
Kolegium Odwoławczym, a
ostatni, zaoczny  wyrok, z klau-
zulą natychmiastowej wykonal-

ności, zapadł 6 grudnia 2013 r.
w Okręgowym Sądzie Cywilnym
w Krakowie.

Pełniąca funkcję burmistrza
Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk wy-
jaśnia, że Kompania Węglowa nie
przedstawiła gminie nigdy, mimo
licznych wezwań, szczegółowego
wykazu środków trwałych i gmi-
na nigdy nie uznała tej nadpłaty.

- To nie są łatwe sprawy -
mówi Cecylia Ślusarczyk. - Gru-
dniowy wyrok jest nieprawomoc-
ny, w odpowiednim terminie zo-
stał złożony sprzeciw gminy
Brzeszcze. Jednocześnie złożyli-
śmy skargę na czynności komor-
nicze. W najbliższych dniach ma
się nią zająć Sąd Rejonowy w

Gmina Brzeszcze zakładnikiem
roszczeń Kompanii Węglowej

Oświęcimiu. Spór nadal jest
w toku, nie poddajemy się.

Gmina znalazła się w trud-
nej sytuacji. Burmistrzowie inter-
weniowali w Kompanii Węglo-
wej.  Wnosi l i  o zawieszenie
egzekucji komorniczej do czasu
ostatecznego rozstrzygnięcia są-
dowego. Proponowali także od-
roczenie podatku za 2014 r. do
końca roku kalendarzowego lub
zastaw hipoteczny na nierucho-
mości gminnej. Do strony prze-
ciwnej nie trafiały żadne argu-
menty,  Kompania Węglowa
oczekuje wpłaty całej żądanej
sumy.

Kompania Węglowa zaprosi-
ła władze gminy na negocjacje,

Kompania Węglowa żąda od Gminy Brzeszcze ponad 3,7 mln zł. Początkiem
lutego komornik zajął konta bankowe gminy i egzekwuje wierzytelności.
To wynik ciągnącego się od 1996 r. sporu z tytułu rzekomej  nadpłaty podatku
od nieruchomości.

a tak naprawdę podsunęła do
podpisania ultimatum, a nie po-
rozumienie.

- Nie było mowy o ustale-
niach, to miało być jednostron-
ne porozumienie, rzucanie gmi-
ny na kolana - mówi Cecylia
Ślusarczyk. - Zaproponowano
nam spłatę, tych prawie 4 mln
zł, w ratach, do końca tego roku.
Takiego rozwiązania nie mogli-
śmy zaakceptować. Poza tym za-
wieranie w obecnej sytuacji
porozumienia z Kompanią Wę-
glową byłoby jednoznaczne
z uznaniem roszczeń - dodaje
szefowa gminy.

Ewa Pawlusiak
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O spotkaniach burmistrzów w sołectwach
i samorządach osiedlowych, o najważniej-
szych bolączkach, z jakimi borykają się miesz-
kańcy, drogowych inwestycjach, bardzo
skromnej sieci kanalizacyjnej i alternatyw-
nych rozwiązaniach, tworzeniu spółek wod-
nych rozmawia Ewa Pawlusiak.

Ewa Pawlusiak: Pani burmistrz, na prze-
łomie grudnia i stycznia wraz z wiceburmi-
strzem Robertem Adamczykiem spotykaliście
się w terenie z przedstawicielami samorzą-
dów lokalnych. Jaki nasuwa się wniosek?

Cecylia Ślusarczyk: Byliśmy we wszystkich
samorządach i mamy świeże spojrzenie na sy-
tuację w całej gminie. Muszę stwierdzić, że na
osiedlach jest w miarę dobrze. Są jednak takie
obszary, które wymagają rozbudowy oświetle-
nia ulicznego, poprawy nawierzchni dróg i chod-
ników, rozbudowy miejsc parkingowych oraz
poprawy bieżącego utrzymania ulic. Natomiast
rejony Przecieszyna, Skidzinia oraz starych
Brzeszcz, Nowej Kolonii, ulic Nosala, Przecie-
szyńskiej i Siedliska w dużym stopniu są zde-
gradowane przez eksploatację górniczą. Wy-
magają szczególnej troski nie tylko ze strony
burmistrza czy radnych, ale również kopalni
„Brzeszcze”. W tych częściach gminy borykamy
się nie tylko z brakiem kanalizacji, ale również
z tworzeniem się zlewni bezodpływowych, po-
wstałych w wyniku szkód górniczych. I to stano-
wi ogromny problem, któremu wraz z kopalnią
musimy zaradzić. Myślę, że współpraca w tym
zakresie będzie się dobrze układać, po myśli
gminy i mieszkańców.

Gmina Brzeszcze leży w dorzeczu Wisły
i Soły, które nie tylko w czasie powodzi dają
się  ludziom we znaki. Czy w najbliższym cza-
sie będą czynione inwestycje mające na celu
zabezpieczenie brzegów tych rzek?

Sprawami zabezpieczania brzegów rzek
zajmuje się RZGW oddz. w Żywcu i Małopol-
ski Zarząd Melioracji  i Urządzeń Wodnych w
Krakowie. Obecnie trwają roboty budowlane
w  Jawiszowicach. W toku jest remont obwało-
wania prawej strony Dankówki od ul. Janowiec
oraz prawej strony Wisły.

Nie jest nam obojętny temat Soły w Zasolu.
Nie jest to co prawda inwestycja gminna, ale
jesteśmy w ciągłym kontakcie z inwestorem.
Trwa procedura odwoławcza dotycząca decy-
zji uwarunkowań środowiskowych - sprawa do-
tyczy umocnienia brzegu rzeki Soły na długości
550 metrów. Ważne też by było, aby zarządca
RZGW w Żywcu wykarczował w starym kory-
cie rzeki roślinność, krzaki, drzewa, tym samym
zostałoby stworzone naturalne rozlewisko, co

spowolniłoby nurt rzeki. Kolejny problem tkwi
w Moście Łęckim. Przy odbudowie po powodzi
w 1997 r. został on zawężony (skrócony) o jedno
przęsło, w zamian podwyższono nasyp, a za-
montowane w nim dwa przepusty nie spełniają
swojej roli. Osobiście pilotuję umocnienie brze-
gu Soły pomiędzy Wilczkowicami a Skidziniem.
W styczniu wystosowałam pismo do RZGW w
Żywcu w sprawie konieczności uwzględnienia
500 m. odcinka brzegu w zadaniach RZGW.
Sprawa jest bardzo ważna z uwagi na bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe oraz zabezpie-
czenie sołectw Skidziń i Wilczkowice.

Woda to nie tylko niebezpieczeństwo ze
strony rzek, to również - a w naszej gminie
w dużej mierze - zaniedbania w prawidło-
wym odwodnieniu terenu.

Musimy sobie sami odpowiedzieć, kto stoi
za tymi zaniedbaniami. Myślę, że w pewnej
mierze przyczyniają się do tego sami mieszkań-
cy, a spowodowane jest to zaniechaniem czysz-
czenia rowów, co prowadzi do ich niedrożno-
ści. Poza tym istnieje wiele bezodpływowych
niecek, które powstały wskutek wieloletniej eks-
ploatacji górniczej. Zakłócenia stosunków wod-
nych powodują również sami mieszkańcy zasy-
pując przepusty pod wjazdami na rowach, jak
również podnosząc teren pod nowo wznoszo-
nymi budynkami. Jedyną możliwością, by gmi-
na mogła przeznaczyć środki finansowe na od-
wodnienia, udrożnienie i utrzymanie rowów,
jest tworzenie spółek wodnych. Członkami spó-
łek byliby prywatni właściciele gruntów, Gmina

Brzeszcze, a nawet KWK „Brzeszcze”. Gmina
może dofinansować działalność spółek wod-
nych. Zdaję sobie sprawę, że to niełatwy pro-
ces, ale wysiłek wart podjęcia i na pewno z
korzyścią dla mieszkańców. Tak stało się już w
Jawiszowicach na Janowcu. Zainteresowanym
udzielimy merytorycznego wsparcia.

Pani Burmistrz, z wodą wiąże się też zbio-
rowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy. Przyzna Pani, że gmina Brzeszcze po-
siada bardzo skromną sieć kanalizacyjną, w
dodatku te rozpoczęte nie są dokończone.

Jeśli chcemy rozbudować system kanaliza-
cji sanitarnej, musimy bezwzględnie przygoto-
wać się do nowej perspektywy unijnej na lata
2014-2020,wykorzystać te środki maksymalnie
na tyle, na ile pozwolą możliwości finansowe
gminy, bo jak zawsze związane jest to z wkła-
dem własnym samorządu. Niestety, przejmu-
jąc zarządzanie Gminą Brzeszcze końcem 2013
roku, nie znaleźliśmy w zasobach aktualnych
projektów budowlanych i pozwoleń na budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej. Liczę, że takie
inwestycje będzie można prowadzić w syste-
mie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Oczywiście,
wnioski aplikacyjne na sfinansowanie inwesty-
cji ze środków unijnych muszą być bardzo do-
brze opracowane.

Z tego co wiemy we wschodnich sołec-
twach nie planuje się budowy sieci kanaliza-
cyjnej. Jakie rozwiązania w tym temacie Pani
sugeruje?

Rozmowa z pełniącą funkcję
burmistrza Brzeszcz Cecylią Ślusarczyk

Burmistrzowie Cecylia Ślusarczyk i Robert Adamczyk z Zarządem Samorządu nr 3 objeżdżali
najbardziej zdegradowane przez eksploatację górniczą miejsca Starych Brzeszcz.
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Jeśli chodzi o sołectwa wschodnie - w Za-
solu będziemy rozważać koncepcję budowy
sieci kanalizacyjnej z możliwością odprowa-
dzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Łęki (gm. Kęty), oczywi-
ście po wcześniejszych uzgodnieniach z
burmistrzem gminy Kęty. Jeśli z jakiegoś powo-
du tego planu nie udałoby się zrealizować, roz-
ważona będzie koncepcja budowy lokalnej
kontenerowej oczyszczalni ścieków. W Skidzi-
niu i Wilczkowicach rozpatrzona zostanie kon-
cepcja budowy kanalizacji sanitarnej z odpro-
wadzeniem ścieków do lokalnej zbiorczej
kontenerowej oczyszczalni ścieków. W przy-
padku Boru warto rozważyć budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków
do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Harmę-
żach (gm. Oświęcim). Takie posunięcie rów-
nież będzie wymagać uzgodnień z wójtem
gminy Oświęcim i Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Oświęcimiu. W Jawi-
szowicach i Brzeszczach planuje się rozbudo-
wę systemu kanalizacji sanitarnej z
jednoczesnym uporządkowaniem gospodarki
wodno-ściekowej (tj. likwidacja kanalizacji
ogólnospławnej) i rozdział na kanalizację desz-
czową i sanitarną. Ścieki sanitarne z tych rejo-
nów odprowadzane będą do oczyszczalni ście-
ków przy ul. św. Wojciecha, która niestety też
już wymaga modernizacji.

W tym roku budżet przewiduje znaczną
część środków na zadania drogowe  realizo-
wane wspólnie z powiatem. Wśród nich nie
znalazła się ważna, biegnąca przez Zasole,
powiatowa ul. Kostka Jagiełły?

To ważna droga. Sporo skraca przejazd,
często do pracy, na trasie Bielsko - Oświęcim.
Postaram się, by ta ważna dla mieszkańców
droga, do granicy woj. śląskiego znalazła się w
przyszłorocznym budżecie. Myślę o tej inwe-
stycji całościowo - o nawierzchni drogi, odwod-
nieniu, chodniku przynajmniej do tzw. pętli
autobusowej. Wracając do pierwszego członu
pytania, dopowiem, że wspólnie ze Starostwem
Powiatowym będziemy w tym roku realizo-
wać kilka zadań drogowych. W budżecie na
2014 r. zaplanowane są środki na przebudo-
wę  ulic Bielskiej i Olszyny w Jawiszowicach,
ul. Oświęcimskiej w Skidziniu oraz ul. Poczto-
wej, która sfinansowana będzie ze środków
powodziowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pie-
szych od dobrych paru lat mieszkańcy Jawi-
szowic i Zasola nie mogą doczekać się chod-
nika wzdłuż bardzo ruchliwej drogi
wojewódzkiej?

Dogadanie się w tym roku z Zarządem
Dróg Wojewódzkich nie jest już możliwe, bu-
dżety są domknięte. Zdaję sobie sprawę, że te
chodniki to potrzeba chwili. Na pewno jest to
zadanie priorytetowe, ale funkcję burmistrza
pełnię tylko w tym roku. W przyszłości koniecz-
nie należy zająć się tym tematem.

Spore zaniedbania widzimy w drogach
gminnych. Niektóre zostały wykonane ze
środków powodziowych.

Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich
lat inwestycje drogowe były realizowane w mi-
nimalnym stopniu. I chociaż widzę te zaniedba-
nia, uważam, że w pierwszej kolejności należy
wybudować, wyremontować  i doprowadzić do
dobrego stanu technicznego istniejące sieci ka-
nalizacyjne, wodociągowe i inne uzbrojenia
podziemne, które znajdują się w drogach . Do-
piero później trzeba kłaść nowe nawierzchnie
wraz z chodnikami. Tak właśnie zrealizowane
były w minionym roku ze środków powodzio-
wych ulice - Złotych Łanów w Zasolu i Szybowa
w Przecieszynie. W tym roku realizacji doczeka
się ul. Folwarczna w Przecieszynie. W planach
powiatu oświęcimskiego jest remont wspomnia-
nej już ul. Pocztowej w Jawiszowicach, uwarun-
kowany uzyskaniem przez Starostwo Powiato-
we promesy z Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie.

Jak prezentuje się nasza oświata? Mam
na myśli budynki.

Szkoda, że nie pyta pani o koszty, jakie gmina
ponosi w związku z utrzymywaniem tych bu-
dynków. Ale ten temat poruszymy może w ko-
lejnych publikacjach. A teraz przejdźmy do
meritum sprawy. Stan techniczny budynków, jak
i estetyka pozostawiają wiele do życzenia. Wi-
dać tu wieloletnie zaniedbania moich poprzed-
ników. Praktycznie wszystkie obiekty oświato-
we wymagają kapitalnego remontu, nie
wspomnę już o termomodernizacji. Żal, że do-
tychczas nie korzystano ze środków unijnych, by
poprawić ten stan rzeczy.

W listopadzie 2013 r, dzięki zrozumieniu
radnych, została przyjęta uchwała w sprawie
przystąpienia do opracowania i wdrożenia pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Brzesz-
cze. Umożliwi nam to ubieganie się o środki
zewnętrzne w latach 2014-2020. Do tej pory w
naszej gminie takiego dokumentu nie było! Jeśli
uda się ten pomysł zrealizować, zdecydowanie
poprawi się stan naszych obiektów oświatowych.
Oprócz tego podjęliśmy działania o pozyskanie
środków zewnętrznych z Funduszu Norweskie-

go, jeszcze z perspektywy 2007-2013. O szcze-
gółach, myślę, będziemy informować mieszkań-
ców na bieżąco.

 Co dalej ze Strażą Miejską…
Straż Miejska decyzją i wolą Rady pozosta-

je. Będzie funkcjonowała, chociaż w dalszym
ciągu zdania mieszkańców co do działania tej
jednostki są podzielone. Myślę, że najlepszym
rozwiązaniem będzie przeprowadzenie refe-
rendum, które da  możliwość wypowiedzenia
się mieszkańcom. Wyniki referendum raz na
zawsze utną spekulacje na ten temat.

Budżet na 2014 r. został przez radnych przy-
jęty jednogłośnie. Na funkcjonowanie Straży
została zapisana kwota 836 tys. 245 zł, w tym:
na wynagrodzenia - 748 tys., na świadczenia na
rzecz osób fizycznych - 19 tys. 800 zł, na wydatki
statutowe - 68 tys. 445 zł. (szerzej na ten temat
na str. 6-7 Biuletynu)

Na koniec bardzo poruszający i dzielący
mieszkańców i pracowników kopalni temat
drogi S1.

Temat S1 rzeczywiście porusza mieszkań-
ców gminy. Myślę, że warte przypomnienia jest,
iż Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała ślad
przebiegu drogi w wariancie hybrydowym . Pod-
kreślam, opinia ta dotyczyła tylko i wyłącznie
śladu przebiegu drogi w tym wariancie. Taka
opinia umożliwia przystąpienie do opracowa-
nia koncepcji i prac projektowych, a w dalszej
kolejności przeprowadzenie konsultacji społecz-
nych.

Wnioskowano do generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad o uwzględnienie wnio-
sków: mieszkańców ul. Pszczyńskiej; wykona-
nia drogi serwisowej komunikującej węzeł
Brzeszcze z ulicami św. Wojciecha i Olszynki;
wykonania węzła komunikacyjnego łączącego
drogę S1 z drogą główną wskazaną w Miejsco-
wym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brzeszcze oraz Planu Zagospodarowa-
nia Województwa Małopolskiego, która pełnić
będzie funkcję obwodnicy dla gminy Brzeszcze.

Dodam jeszcze, że Rada podtrzymała swo-
je stanowisko co do przebiegu drogi  S1, zawar-
te w uchwale z 26 lutego 2013 r.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe sołectw: Zasole, Skidziń i Wilczkowice to ważny temat dla
burmistrzów Brzeszcz.
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O wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania prze-
strzennego Jawiszowic i Brzeszcz
w rejonie ulic: Turystycznej, Łęc-
kiej, Drobniaka i Daszyńskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz.U. z
2012r, poz. 647 ze zmianami) oraz
uchwały Nr XXVI/267/13 z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia planu za-
gospodarowania przestrzennego Ja-
wiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic:
Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i
Daszyńskiego w trybie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Jawi-
szowic i Brzeszcz w rejonie ulic: Tu-
rystycznej, Łęckiej, Drobniaka i
Daszyńskiego, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w
dniach od 20 stycznia 2014 r. do 17
lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna
4, 32-620 Brzeszcze, pok. 215 w
godzinach pracy Urzędu (poniedzia-
łek, środa, czwartek w godz. 7.00-
15.00, wtorek w godz. 8.00-17.00,
piątek w godz. 7.00-14.00). Przed-
miotowy projekt dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej Urzę-
du: www.brzeszcze.pl

Dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami odbędzie się 28 stycznia
2014r. (wtorek) w siedzibie Urzę-
du Gminy w Brzeszczach, ul. Ko-
ścielna 4, 32-620 Brzeszcze, pokój
103, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy,
każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miej-
scowego może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Brzeszcz, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w terminie do 3 marca
2014 r. w Urzędzie Gminy Brzesz-

cze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzesz-
cze lub na jego adres.

Jednocześnie informuję, że
zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7
ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w pu-
blicznie dostępnym wykazie da-
nych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego
ochronie, zamieszczono informa-
cje:

- o projekcie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego Jawiszowic i Brzeszcz w rejo-
nie ulic: Turystycznej, Łęckiej,
Drobniaka i Daszyńskiego

- o prognozie oddziaływania na
środowisko ww. opracowania.

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o
udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 1235) ww. projekt pla-
nu podlega strategicznej ocenie od-
działywania na środowisko, z za-
pewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa w okresie wyłożenia
do publicznego wglądu, o którym
mowa wcześniej. Wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie stra-
tegicznej oceny oddziaływania na
środowisko, stosownie do przepi-
su art. 54 ust. 3 ustawy o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, należy składać w formie
pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na ad-
res e-mail: gmina@brzeszcze.pl lub
ustnie do protokołu, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do 3 marca 2014 r., w Urzę-
dzie Gminy Brzeszcze lub na jego
adres.

Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków jest
Burmistrz Brzeszcz.

W poprzednim numerze „Biu-
letynu” pisaliśmy o uchwalonych
przez Radę Miejską podatkach na
2014 r. W tekście nie znalazła się
informacja o zwolnieniach z podat-
ku od nieruchomości. Przygotowa-
ny przez Burmistrz Brzeszcz projekt
uchwały w tej sprawie został przed-
stawiony radnym, jednak z uwagi
na modernizację przepisów o po-
mocy publicznej nie został uchwa-
lony.

Z podatku od nieruchomości
zwalnia się:

- grunty, budynki, budowle i ich
części zajęte na prowadzenie dzia-

łalności kulturalnej, z wyłączeniem
powierzchni zajmowanych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej;

- grunty, budynki, budowle i ich
części zajęte na potrzeby cmentarzy;

- grunty, budynki, budowle i ich
części zajęte na potrzeby zbioro-
wych oczyszczalni ścieków;

- grunty, budynki, budowle i ich
części przeznaczone na realizację
zadań w zakresie ochrony p.poż., z
wyłączeniem powierzchni zajmo-
wanych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej.

EP

Pomoc publiczna dla przed-
siębiorców to przysporzenie
określonemu przedsiębiorcy
korzyści finansowych w zakre-
sie prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3
Ordynacji podatkowej organ po-
datkowy, na wniosek podatnika,
z zastrzeżeniem art. 67b, w przy-
padkach uzasadnionych ważnym
interesem podatnika lub intere-
sem publicznym, może umorzyć
w całości lub w części zaległości
podatkowe, odsetki za zwłokę.

Treść art. 67b § 1 pkt 2 Ordy-
nacji podatkowej stanowi, że or-
gan podatkowy na wniosek po-
datnika prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą może udzie-
lać ulg w spłacie zobowiązań po-
datkowych, określonych w art.
67a, które stanowią pomoc de
minimis w zakresie i na zasadach
określonych w bezpośrednio obo-
wiązujących aktach prawa wspól-
notowego dotyczących pomocy w
ramach zasady de minimis. Ozna-
cza to, że dla przyznania podatni-
kowi prowadzącemu działalność
gospodarczą konieczne jest łączne
spełnienie zarówno przesłanek
wynikających z prawa krajowego
tj. przepisów Ordynacji podatko-
wej jak i z przepisów prawa eu-
ropejskiego - w tym postanowień
rozporządzenia Komisji (WE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i
art. 108 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
dnia 24 grudnia 2013 r.). Jak wy-

nika z ww. rozporządzenia organ
podatkowy samodzielnie roz-
strzyga, czy są spełnione przesłan-
ki udzielenia tego rodzaju pomo-
cy. Pomoc ta może być udzielona,
jeżeli podatnik nie uzyskał pomo-
cy przekraczającej 200 tys. euro
(rok bieżący i 2 latapoprzedzają-
ce).

Podatnicy ubiegający się o
udzielenie ulg w spłacie podat-
ków w ramach pomocy de mini-
mis są zobowiązani do przedsta-
wienia informacji oraz
zaświadczeń o uzyskanej pomocy
de minimis w okresie ostatnich 3
lat. Organ podatkowy przyznaje
ulgi w ramach pomocy de mini-
mis w oparciu o określone w Or-
dynacji podatkowej przesłanki, tj.
„ważny interes podatnika” i „in-
teres publiczny”.

Po stwierdzeniu, że dana ulga
mieści się w kategorii pomocy de
minimis, dalsze postępowanie or-
ganu podatkowego w sprawie jej
przyznania jest oparte wyłącznie
o przepisy Ordynacji podatkowej.

Pomoc de minimis cechuje
specyficzny charakter prawny, bo-
wiem nie jest ona uznawana za
pomoc publiczną w rozumieniu
art. 78 Traktatu WE, z uwagi na
założenie, że przysporzenie na
rzecz danego podmiotu prowa-
dzącego działalność nie przekra-
czające określonego pułapu w
określonym odcinku czasu nie
wpływa na handel między pań-
stwami członkowskimi i/lub nie
zakłóca, bądź nie zagraża zakłó-
ceniu konkurencji.

Iwona Bujas

24 marca br. (poniedzia³ek) w Urzêdzie Gminy Brzeszcze,
ul. Koœcielna 4, w godzinach 9.00-12.00, pracownicy Urzêdu Skarbowe-
go w Oœwiêcimiu odbieraæ bêd¹ zeznania podatkowe za rok 2013.

OG£OSZENIE BURMISTRZA BRZESZCZ

Zeznania podatkowe 2013

Zwolnienia z podatku
od nieruchomości
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Informacja o pracy Burmi-
strza w okresie miêdzyse-
syjnym od 27 grudnia 2013
r. do 14 lutego 2014 r.

Przetargi rozstrzygniête
- Ca³oroczne utrzymanie te-

renów zielonych w Gminie
Brzeszcze w roku 2014 w tym:

Czêœæ I: utrzymanie parku
przy ul. Dworcowej (z³o¿one ofer-
ty: 3)

Wykonawca: Agencja Komu-
nalna Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7
32-620 Brzeszcze (28 512,00 z³)

Czêœæ II: utrzymanie zieleni
na os. Szymanowskiego i Pa-
derewskiego (z³o¿one oferty: 3)

Wykonawca: Agencja Komu-
nalna Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7
32-620 Brzeszcze (67 025,10 z³)

Czêœæ III: utrzymanie zieleni
na os. S³owackiego i tzw. Sta-
rym Osiedlu (z³o¿one oferty: 3)

Wykonawca: KATDAR Ogród
System Dariusz Marcela Grze-
chynia 667 34-220 Maków Pod-
halañski (81 000,00 z³)

- Administrowanie kanali-
zacj¹ sanitarn¹ stanowi¹c¹
w³asnoœæ Gminy Brzeszcze w
2014 r. (z³o¿one oferty: 2)

Wykonawca: Administracja
Mieszkañ „Silesia” Sp. z o.o. ul.
Nad Bia³k¹ 2A 45-503 Czecho-
wice-Dziedzice (133 332,00 z³)

- Odbiór odpadów komunal-
nych, dzier¿awa pojemników,
mycie wiat i sprz¹tanie przystan-
ków autobusowych na terenie
Gminy Brzeszcze w 2014 r. (z³o-
¿one oferty: 1)

Wykonawca: Agencja Komu-
nalna Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7
32-620 Brzeszcze (132 214,66 z³)

- Administrowanie cmenta-
rzami komunalnymi w Brzesz-
czach i Jawiszowicach od II-XII
2014 r. (z³o¿one oferty: 4)

Wykonawca:  Przedsiêbior-
stwo Handlowo-Us³ugowe Da-
nuta Szymla-Harmata Brzesz-
cze, ul. Turystyczna 6 (213
661,25 z³)

- Obs³uga przepompowni
œcieków na terenie Gminy
Brzeszcze w 2014 r. (z³o¿one
oferty: 1)

Wykonawca: Agencja Komu-
nalna Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7
32-620 Brzeszcze (178 773,12 z³)

- Przewóz uczniów niepe³no-
sprawnych do:

- Dziennego Oœrodka Reha-
bilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-

wawczego w Pszczynie (z³o¿o-
ne oferty: 2)

Wykonawca: PPUH Mirko w
Brzeszczach ul. Nosala 52a (45
314,64 z³)

- Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Oœwiêcimiu (z³o¿one oferty: 3)

Wykonawca: PPUH Mirko w
Brzeszczach ul. Nosala 52a (43
451,02 z³)

- Specjalnego Oœrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Oœwiêci-
miu transportem dostosowanym
do przewozu osób niepe³no-
sprawnych (z³o¿one oferty: 1)

Wykonawca: NZOP VAN-
MED Oœwiêcim ul. Wysokie
Brzegi 2 (30 240,00 z³)

- Basen „Pod Platanem” w
Brzeszczach (z³o¿one oferty: 2)

Wykonawca: AUTO-TRANS
Józef Graca Brzeszcze ul. Dwor-
cowa 12/30 (36 369,00 z³)

- Zagospodarowanie parku
przy ul. Koœciuszki w Brzesz-
czach (z³o¿one oferty: 16)

Wykonawca: PBH So³a Cze-
s³aw Kramarczyk 32-600 Oœwiê-
cim ul. Nowa 25 (572 805,27 z³)

- Eksploatacja oœwietlenia
ulicznego (z³o¿one oferty: 1 )

Wykonawca: TAURON Dys-
trybucja Bielsko-Bia³a (228
310,68 z³)

- Oczyszczanie œcieków sa-
nitarnych z kanalizacji sanitar-
nej stanowi¹cej mienie komu-
nalne Gminy Brzeszcze w 2014
r. (z³o¿one oferty: 1)

Wykonawca: Agencja Komu-
nalna Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7
32-620 Brzeszcze (773 412,00 z³)

- Bie¿¹ce utrzymanie dróg o
nawierzchni bitumicznej (z³o¿o-
ne oferty: 6)

Wykonawca: REZBUD PUH
Eugeniusz Rezik ul. Janowicka
75 Janowice (103 258,50 z³)

- Zakup i dostawa wêgla
(z³o¿one oferty: 3)

Wykonawca: Przedsiêbior-
stwo Wielobran¿owe Górny Œl¹sk
Sp. z o.o. 44-190 Knurów ul. Prze-
mys³owa 24 (64 246,59 z³)

- Budowa pompowni wraz z
ruroci¹giem t³ocznym œcieków
sanitarnych, budowa instalacji
elektrycznej zasilaj¹cej prze-
pompownie, budowa kanaliza-
cji deszczowej w ul. Leœnej w
rejonie Osiedla Nowa Kolonia
w Brzeszczach (z³o¿one oferty:
16) - postepowanie w toku.

opr. Ewa Pawlusiak

Rok 2013 przyniósł gminie
Brzeszcze nieznaczny przyrost
naturalny. Odnotowano 199 uro-
dzeń i 196 zgonów.

W minionym roku w gminie
Brzeszcze urodziło się 199 dzieci
(95 dziewczynek i 104  chłopców),
o 16 mniej niż rok i dwa lata wcze-
śniej. Najwięcej dzieci urodziło się
w Brzeszczach - 88 (45 dziewczy-
nek i 43 chłopców). Na os. Pade-
rewskiego 26 (odpowiednio 9
dziewczynek i 17 chłopców), w so-
łectwie Jawiszowice 41 (18, 23), w
Przecieszynie 16 (7, 9),  Wilczkowi-
cach 4 (3, 1), Skidziniu 13 (8, 5),
Zasolu 11 (5, 6).

Dla dziewczynek rodzice naj-
częściej wybierali imiona: Hanna,
Maja, Julia i Wiktoria, dla chłopców:
Wojciech, Filip, Mikołaj i Mateusz.

Również, w porównaniu z ro-
kiem poprzednim, mniej (o 21) od-

27 stycznia władze gminy, kom-
batanci, organizacje społeczne,
młodzież szkolna i partie politycz-
ne oddali hołd bohaterom i ofia-
rom II wojny światowej. Wieńce
i wiązanki kwiatów złożyli pod po-
mnikami ku czci: „Poległych

notowano w gminie zgonów. Zmar-
ło 196 osób (88 kobiet i 108 męż-
czyzn). W Brzeszczach ubyło 130
osób (odpowiednio 59, 71), na os.
Paderewskiego 13 (9, 4), w sołec-
twie Jawiszowice 34 (12, 22), w
Przecieszynie 7 (4, 3), Wilczkowi-
cach 2 (0, 2), Skidziniu 4 (2, 2), Za-
solu 6 (2, 4).

Mniej też stanęło par na ślub-
nym kobiercu. Sakramentalne tak
wypowiedziało 188 par, w 2012 -
194, w 2011 - 217. Maleje też, co
powinno cieszyć, liczba udzielanych
rozwodów. W 2013 r. odnotowano
ich 47, w 2012 r. - 66, w 2011 r. - 60.

Nie napawa jednak optymi-
zmem malejąca liczba mieszkań-
ców naszej gminy. W 2011 r. było
nas 21 557, w 2012 r. - 21 482, w
minionym roku 21 443. Prym wiodą
kobiety, jest ich 10 940, o 437 wię-
cej niż mężczyzn (10 503).

EP

Jest nas coraz mniej

69. rocznica wyzwolenia Brzeszcz

Terminy zebrañ mieszkañców
samorz¹dów osiedlowych i so-
³ectw:
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 1 - 14
lutego, godz. 16.45 (I termin), godz.
17.00 (II termin); Siedziba Samorz¹-
du, ul. Mickiewicza 6
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 2 - 6
marca, godz. 16.45 (I termin), godz.
17.00 (II termin); Siedziba Samorz¹-
du, ul. Mickiewicza 6
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 3 - 28
lutego, godz. 16.00 (I termin), godz.
16.15 (II termin); Stra¿nica OSP
w Brzeszczach
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 4 - 12
marca, godz. 16.45 (I termin), godz.
17.00 (II termin);  Œwietlica OK
na os. Szymanowskiego
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 5 - 14
marca, godz. 16.15 (I termin), godz.
16.30 (II termin); Dom Ludowy Bór
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 6 - 25
marca, godz. 16.45 (I termin), godz.
17.00 (II termin); Œwietlica OK
na os. Paderewskiego

w walce z faszyzmem” w parku
w Brzeszczach, „Ofiar podobozu Ja-
wischowitz” w parku miejskim  na
Osiedlu, „Poległych na polu chwa-
ły w latach 1939-1945” w Jawiszo-
wicach-Kółku.

EP

•Samorz¹d Osiedlowy Nr 7 -
25 lutego, godz.16.45 (I termin),
godz. 17.00 (II termin); Œwietlica OK
na os. Szymanowskiego
•Samorz¹d Osiedlowy Nr 8 -
7 marca, godz. 16.45 (I termin),
godz. 17.00 (II termin); Siedziba Sa-
morz¹du, ul. Mickiewicza 6
•So³ectwo Jawiszowice - 9 mar-
ca, godz. 14.00 (I termin), godz.
14.15 (II termin); Stra¿nica OSP
w Jawiszowicach
•So³ectwo Skidziñ - 5 marca, godz.
16.45 (I termin), godz. 17.00 (II ter-
min); Dom Ludowy w Skidziniu
•So³ectwo Przecieszyn - 26 mar-
ca, godz. 16.15 (I termin), godz.
16.30 (II termin); Zespó³ Szkolno-
Przedszkolny nr 1 w Przecieszynie
•So³ectwo Wilczkowice - 11 mar-
ca, godz. 16.45 (I termin), godz.
17.00 (II termin); Dom Ludowy
w Wilczkowicach
•So³ectwo Zasole - 2 marca, godz.
14.45 (I termin), godz. 15.00 (II ter-
min); Stra¿nica OSP w Zasolu

INFORMACJA
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Straż Miejska w Brzeszczach
nie zostanie zlikwidowana. Tak
podczas styczniowej sesji Rady
Miejskiej zdecydowali radni. Pro-
jekt uchwały o rozwiązaniu SM
został zdjęty z porządku obrad.

Straż Miejska będzie funkcjo-
nować w oparciu o zatwierdzony na
grudniowej sesji budżet na 2014 r.
oraz jeden z dwóch wariantów, któ-
re 13 lutego, podczas posiedzenia sta-
łych komisji Rady Miejskiej, komen-
dant Straży przedstawił radnym.
Wariant rekomendowany jest przez
pełniącą funkcję burmistrza Brzeszcz
Cecylię Ślusarczyk i komendanta Stra-
ży Miejskiej Krzysztofa Tokarza.

Z dniem 1 lipca z jednostki odej-
dzie 8 strażników. W opiewającym
na kwotę 836 tys. 245 zł budżecie
SM uwzględnione zostały środki na
zabezpieczenie wynagrodzeń pra-
cowników w okresie 3-miesięczne-
go wypowiedzenia.

Do 28 lutego br. w SM będzie 14
etatów strażniczych i 2 etaty admini-
stracyjne, od 1 marca do 30 czerwca
- 15 etatów strażniczych i 1 admini-
stracyjny, od 1 lipca do 31 grudnia - 7
etatów strażniczych i 1 administra-
cyjny. Dla referatu dyżurnych prze-
znaczone są 2 etaty, a dla prewencji
5 etatów.

Przypomnijmy.
Pełniąca funkcję burmistrza

Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk złożyła
propozycję likwidacji Straży Miej-
skiej. Przesłanką do podjęcia takiej
decyzji, jak tłumaczy, był czynnik eko-
nomiczny. Dzięki temu w gminnej
kasie miało zostać blisko 500 tys. zł w
2014 r. W kolejnych zaś latach była-
by to kwota rzędu 1 mln 300 tys. zł,
bo tyle gminę rocznie kosztuje utrzy-
manie SM.

Nie było tajemnicą, że Straż Miej-
ska ma być rozwiązana. Jeszcze koń-
cem listopada strażnicy miejscy roz-
mawiali w Urzędzie z pełniącą
funkcję burmistrza Cecylią Ślusar-
czyk, wtedy oświadczyła, że to jej osta-
teczna propozycja. W grudniu o tym
kroku informowała w Biuletynie In-
formacyjnym Gminy Brzeszcze. Rów-
nież radni podczas grudniowej sesji
Rady Miejskiej (27.12.2013 r.) jed-
nogłośnie, 21 głosami „za”, przyjęli
budżet na 2014 r. Zostały w nim uję-
te środki (836 tys.245 zł) na finanso-
wanie i utrzymanie Straży od stycz-
nia do maja 2014 r.

Straż Miejska będzie funkcjonować
Z takim stanem rzeczy strażnicy

się nie zgadzali. Uruchomili akcję
zbierania podpisów. Do Rady Miej-
skiej w sprawie sprzeciwu wobec
planowej likwidacji Straży Miejskiej
wpłynęły pisma: Społecznego Komi-
tetu Mieszkańców Gminy Brzeszcze
- sprzeciw poparło około 1500 miesz-
kańców; „Społem” PSS „Górnik” w
Brzeszczach oraz komendanta Stra-
ży Miejskiej w sprawie rozpoczęcia
procedury likwidacji SM.

23 stycznia odbyło się posiedze-
nie stałych komisji Rady Miejskiej. Na
komisję przybyli strażnicy miejscy i
mieszkańcy gminy. Jednym z punk-
tów porządku obrad był „Problem
bezpieczeństwa w Gminie Brzeszcze
w kontekście funkcjonowania Straży
Miejskiej”.

Rozwiązała się burzliwa dysku-
sja. Między innymi radny Krzysztof
Bielenin (znad Soły) przypomniał, że
w obecnej kadencji padały już pro-
pozycje kilku rozwiązań zmierzają-
cych do podporządkowania Straży
Miejskiej bezpośrednio Urzędowi
Gminy. Nie znalazły one jednak uzna-
nia ani u ówczesnej burmistrz, ani ko-
mendanta SM i większości radnych.
W minionych latach bywało, że straż-
nicy zwalniali się i pojawiały się wa-
katy. Podkreślał, że można było ich
nie obsadzać mając na uwadze
trudną sytuację finansową gminy.

- Usłyszałem wtedy, że jestem
okrutny stawiając takie postulaty.
Dzień dzisiejszy zdaje się temu prze-
czyć - mówił radny Bielenin. - Oczy-
wiście, można grać na zwłokę, ale
obawiam się, że będzie to przedłu-
żanie agonii tej służby. Strażnicy
muszą sobie sami odpowiedzieć, czy
jest sens pełnić ją w ciągłej niepew-
ności o swój los, bo to nie jest wymysł,
pomysł, wzięty z sufitu. Nieprawdą
jest, że radni nie mieli do tej pory o
niczym pojęcia, przecież przyjmowa-
liśmy budżet, w którym środki na
Straż Miejską były takie, a nie inne.
Wszyscy zagłosowali za budżetem.
Dzisiaj mówimy, że dowiedzieliśmy
się o sytuacji z Biuletynu?

Radny Stanisław Pastuszka przy-
pomniał, że już w 2011 r. składał wnio-
sek o reorganizację Straży Miejskiej.

- Od tamtej pory był czas na eks-
perymentowanie, żeby dowiedzieć
się jak by to funkcjonowało – arty-
kułował radny Pastuszka. - Kiedy w
maju 2013 r. złożyłem  kolejny, ostat-
ni mój wniosek w tej sprawie, ko-

mendant Tokarz przygotował sche-
mat restrukturyzacji Straży Miejskiej.
Stwierdziłem wtedy, że jedyną
formą przekształcenia tej jednostki
będzie jej rozwiązanie. Teraz prze-
konujecie się Państwo, że inni też
do takiego wniosku doszli. Burmistrz
też jest przekonana, że nie stać nas
na to, by tę jednostkę gmina udźwi-
gnęła na barkach.

Cecylia Ślusarczyk, pełniąca
funkcję burmistrza Brzeszcz:

- Nie zgadzam się z propozycją
radnego Władysława Zawadzkiego,
w sprawie wprowadzenia do budże-
tu na 2014 r. dochodów wynikają-
cych z mandatów Straży Miejskiej w
wysokości 150 tys. zł oraz uwzględ-
nienie tej kwoty w wydatkach SM w
2014 r. Zwiększanie dochodów taką
drogą to, powiem wprost, wprowa-
dzanie restrykcji karnych wobec
mieszkańców. Środki te osiągnąć
można tylko i wyłącznie poprzez
wzmożone sesje fotoradarowe, na-
kładając mandaty karne na miesz-
kańców. Ponadto, żeby  uzyskać taką
kwotę, konieczne jest zamówienie
usługi na 10 sesji fotoradarowych, a
to generuje dodatkowy koszt w wys.
50 tys. zł.

Robert Adamczyk, z-ca burmi-
strza Brzeszcz:

- Chcę odnieść się do jakże ob-
szernego zakresu prac, jaki przedsta-
wiali 23 stycznia na posiedzeniu sta-
łych komisji Rady Miejskiej niektórzy
radni Wspólnoty Samorządowej.
Radni niejednokrotnie wskazywali na
potrzebę istnienia SM powołując się
na ustawy nie dotyczące obszarów
działania tej jednostki.

SM wykonuje zadania w zakre-
sie ochrony porządku publicznego, a
podstawowy katalog zadań został
określony w art. 11 ustawy o strażach
gminnych i obejmuje tylko 9 zadań.
Tymczasem tych wymienionych
przez radnych Wspólnoty Samorzą-
dowej jest cała rzesza. Ja odniosę się
do, cytuję: „ochrony 55 obiektów ko-
munalnych i urządzeń użyteczności
publicznej, w tym szkół, przedszkoli
i urzędów”. W zestawieniu komen-
danta Straży Miejskiej Krzysztofa To-
karza czytamy, że brzeszczańska Straż
Miejska monitoruje 17 przedsiębior-
ców (łącznie 35 obiektów) i 19 obiek-
tów komunalnych.

Ośrodek Kultury w Brzeszczach
(budynek przy ul. Narutowicza i hala

sportowa) korzysta z obsługi firmy
ochroniarskiej płacąc miesiąc w
miesiąc za nadzór i interwencje o
systemie elektronicznego ostrzegania.
Natomiast dwie gminne jednostki
oświatowe nie są monitorowane.

Na usta ciśnie się pytanie: na
jakiej podstawie prawnej funkcjo-
nariusze gminnej Straży chronią
obiekty tylko wybranych podmiotów
gospodarczych? Zastanawia też
śmiesznie mała wpłata z tytułu da-
rowizn na poprawę bezpieczeń-
stwa, która w 2013 r. wpłynęła na
konto Urzędu Gminy. Ta kwota to
zaledwie 4 200 zł.

Komendant Tokarz 13 lutego
(posiedzenie komisji stałych RM) wy-
powiadał się, że z uwagi na wpro-
wadzone w komendzie Straży refor-
my trzeba będzie „zrezygnować z
umów, które mamy z przedsiębior-
cami na obsługę monitoringu”. Pytam
z jakich umów?

Tak proszę Państwa wygląda
lista przedsiębiorców oraz wpłat,
jakie co poniektórzy uiścili za ca-
łoroczne korzystanie z gminnej
ochrony. Firma Trias - 300 zł (1
obiekt), Firma Prima Plus - 500 zł
(1 obiekt), Nadwiślańska Spółka
Mieszkaniowa w Brzeszczach  -
1200 zł (1 obiekt), Nadwiślańska
Spółka Energetyczna w Brzesz-
czach  - 1000 zł (1 obiekt), PPHU
Astika - 600 zł (1 obiekt), Kółko
Rolnicze Brzeszcze - 600 zł (1
obiekt), „Społem” PSS „Górnik” w
Brzeszczach - darowizna w natu-
rze na program „Kacper - dziecko
bezpieczne na drodze” - 200 zł (19
obiektów), Firma Budowlana Kraj-
niewski - 0 zł (1 obiekt), PPHU Pro-
rest - 0 zł (1 obiekt), Medindex - 0
zł (1 obiekt), PHU „Albatros - 0 zł
(1 obiekt), PPHU Probex - 0zł (1
obiekt), Ergo-Hestia - 0 zł (1 obiekt),
Magic Bar - 0 zł (1 obiekt), PPHU
Rosner - 0 zł (1 obiekt), Adex Bud
- 0 zł (1 obiekt), Autokomis „Pod
Górnikiem” - 0 zł (1 obiekt).

Radny Marek Czopek zwracał
się do pełniącej funkcję burmistrz
Brzeszcz: - Jest Pani dosyć krótko na
tym stanowisku z nami, trzy miesią-
ce. Może to dostateczny czas, żeby
sobie wyrobić zdanie na temat funk-
cjonowania gminy i jednostek. Przez
20 lat nikt takich działań tutaj nie po-
dejmował. Chcemy usłyszeć mery-
toryczne przesłanki do propozycji
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Budynek Komisariatu Policji
w Brzeszczach po gruntownym
remoncie doczekał się oficjalne-
go otwarcia. Od 18 grudnia 2013
r. jednostka działa w połączonych
w całość pomieszczeniach po po-
czcie i „starym” komisariacie.

W realizację inwestycji zaanga-
żowały się miejscowe władze lokal-
ne. Rada Miejska podjęła uchwałę o
nieodpłatnym przekazaniu jednej
części budynku na rzecz Skarbu Pań-
stwa z przeznaczeniem na Policję.
Wtedy starosta oświęcimski repre-
zentując Skarb Państwa wystąpił do
wojewody małopolskiego o wyraże-
nie zgody na przyjęcie darowizny.
Ponadto Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu i Urząd Gminy
w Brzeszczach przekazały środki fi-
nansowe na wykonanie projektu ar-
chitektoniczno-budowlanego, obej-
mującego zakresem adaptację całego
budynku oraz zaplecza komisariatu.

Oprócz tego w 2013 r. Gmina
Brzeszcze przekazała dla Policji 40
tys. zł z przeznaczeniem na pierwsze
wyposażenie komisariatu. W tego-
rocznym budżecie ujęte zostały środ-
ki na dofinansowanie zakupu samo-
chodu dla brzeszczańskiej Policji, to
kwota rzędu 25 tys. zł.

- Generalny remont stał się do-
wodem skutecznej i niezbędnej dziś
współpracy lokalnych władz samo-
rządowych z Komendą Policji -
mówi wiceburmistrz  Brzeszcz Ro-
bert Adamczyk. - Zmodernizowany
komisariat z pewnością przysłuży się
do jeszcze lepszej i sprawniejszej
służby na rzecz mieszkańców gminy

Brzeszcze i, nie da się ukryć, przy-
czyni do polepszenia warunków
pracy funkcjonariuszy. Pozostaje tyl-
ko życzyć im i panu komendantowi
samych sukcesów. Niech w nowej
siedzibie pracuje się dobrze, a na-
wet bardzo dobrze - dodaje Robert
Adamczyk.

Rozpoczęta w maju 2013 r. prze-
budowa brzeszczańskiego komisa-
riatu trwała zaledwie pół roku
z małym hakiem. Teraz na funkcjo-
nariuszy i petentów czeka przyjazny
posterunek. Przestronne i funkcjonal-
ne pomieszczenia biurowe - wśród
nich poczekalnia dla interesantów,
nowa dyżurka, sala odpraw, po-
mieszczenie dla osoby zatrzymanej,
szatnia dla funkcjonariuszy z węzłem
sanitarnym. Budynek wyposażono
w nowy sprzęt kwaterunkowo-biu-
rowy czy informatyczny, a wszystko
zostało dostosowane do obecnie pa-
nujących standardów.

Podniesienie dachu pozwoliło
uzyskać dodatkową przestrzeń na
pomieszczenia biurowe. Wejście
do budynku zaprojektowano
z myślą o osobach niepełnospraw-
nych, a przeprowadzona termomo-
dernizacja procentować będzie
w obniżeniu kosztów utrzymania.

Nim przystąpiono do całego
przedsięwzięcia, obiekt przy ul.
Ofiar Oświęcimia składał się
z dwóch części. W jednej od lat
funkcjonowała Poczta Polska, drugą
zajmowała Policja. Teraz cały służy
brzeszczańskim policjantom. Do
dyspozycji mają 264 m kw. po-
wierzchni, wcześniej 185 m. kw.

Ewa Pawlusiak

takich rozwiązań, takiej uchwały
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.

Głos zabrała pełniąca funkcję
burmistrza Cecylia Ślusarczyk: - Już
przy procedowaniu budżetu w grud-
niu zauważył Pan, jaka kwota jest
przeznaczona na finansowanie
i utrzymanie Straży Miejskiej.
Główną przesłanką takiej decyzji jest
sytuacja finansowa gminy, o czym
Pan dobrze wie, bo jest Pan w Ra-
dzie całą kadencję. Nie stać nas na
utrzymanie jednostki organizacyjnej,
której koszt wynosi 1, 3mln zł,  na-
wet jeśli wpływy z mandatów wy-
niosą 300 tys. zł. Na Straż Miejską
stać tylko gminy bardzo bogate. My
taką niestety nie jesteśmy. Na 2500
gmin w Polsce tylko w 600 funkcjo-
nują Straże Miejskie, czyli co czwar-
te polskie miasto posiada tę jednost-
kę organizacyjną. Dużo bogatsze od
nas miasta Chrzanów, Libiąż też nie
poradziły sobie z utrzymaniem Stra-
ży i zlikwidowały je.

W dyskusji na ogrom zadań
Straży Miejskiej wskazywali radni
Sławomir Drobny i Władysław Za-
wadzki.

- Radni wiedzą, jakie zadania
leżą w kompetencji Straży Miejskiej,
a jakie w kompetencji Policji - ripo-
stowała Cecylia Ślusarczyk. - Z mo-
jej strony nie ma żadnych obaw, je-
śli ta jednostka nie będzie istniała,
zadania te będzie wykonywała Po-
licja, bo taki jest obowiązek Policji.
Działania, które Państwo tutaj wy-
mieniliście są zadaniami Policji. Dla
Straży Miejskiej pozostają tylko te
wynikające z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie. Jeśli
staż  ulegnie likwidacji, skłonna je-
stem dofinansować Policję z zaosz-
czędzonych środków w wysokości
około 100 tys. zł.

Po dyskusji radni negatywnie za-
opiniowali projekty uchwał dotyczą-
ce: wystąpienia do Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Poli-
cji w Krakowie o opinię w sprawie
rozwiązania  SM oraz w sprawie roz-
wiązania SM i jej likwidacji jako jed-
nostki budżetowej.

30 stycznia na sesji projekty
uchwał decyzją Rady zostały wyco-
fane z porządku obrad. W dyskusji
rozważano jednak zgłoszenie wnio-
sku o zwiększenie o 150 tys. zł środ-
ków na działanie SM, ale nie został
on z uwagi na procedury prawne
poddany pod głosowanie. Pełniąca
funkcję burmistrza Brzeszcz Cecylia
Ślusarczyk poprosiła komendanta
Krzysztofa Tokarza o przygotowanie

programu funkcjonowania Straży na
mające się odbyć 13 lutego posie-
dzenie stałych komisji Rady Miejskiej.
Przedstawione dwa warianty poka-
zały pracę strażników  w oparciu o
budżet 836 tys. 245 zł. Radny Wła-
dysław Zawadzki upomniał się jed-
nak o budżet ze zwiększonym o 150
tys. zł dochodem (986 tys. 245 zł). Te
środki pochodzić miały z mandatów
nakładanych na mieszkańców  przez
strażników miejskich podczas sesji fo-
toradarowych.

- Panie radny, już poprzednio
oświadczyłam, że nie przewiduję
zwiększenia budżetu, bo nie mam w
budżecie takich środków. W związ-
ku z tym nie został przygotowany
wariant zwiększający fundusz SM o
150 tys. zł - wyjaśniała Cecylia Ślu-
sarczyk.

Dalej radny Zawadzki stał na sta-
nowisku, że Rada ma możliwości
prawne zwiększenia środków finan-
sowych w budżecie.

- Nie zgadzam się ze stanowi-
skiem p. Zawadzkiego, że Rada
może wnioskować o zmianę budże-
tu w trakcie roku budżetowego - ri-
postowała p. f. burmistrza Cecylia
Ślusarczyk. –Tylko burmistrzowi zgod-
nie z art. 233 ustawy o finansach pu-
blicznych  oraz zgodnie z art. 60 ust. 2
pkt 4 ustawy o samorządzie gmin-
nym przysługuje wyłączne prawo
zgłaszania propozycji zmian w bu-
dżecie. Ma to swoje odzwierciedle-
nie w orzecznictwie Regionalnych Izb
Obrachunkowych oraz w orzecznic-
twie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego.

Radny Zawadzki złożył wniosek
do burmistrza: Wnoszę o wprowa-
dzenie do budżetu dochodów na
2014 r. wynikających z mandatów
SM w kwocie 150 tys. zł oraz
uwzględnienie ww. kwoty w budże-
cie SM na 2014 r.

Zanim przystąpiono do głosowa-
nia, p. f. burmistrza Cecylia Ślusar-
czyk oświadczyła, że wniosek nie
zostanie zrealizowany. Przywołując
słowa radnego Wiesława Albina, któ-
re niejeden raz padały w dyskusji, iż
„Rada jest zakładnikiem budżetu”,
Cecylia Ślusarczyk oświadczyła: Pa-
nie Albin, nie jesteśmy zakładnikami
budżetu, na ten moment jesteśmy za-
kładnikami Kompanii Węglowej.

Przystąpiono do głosowania
wniosku radnego Zawadzkiego. 9
radnych było „za”, 9 „przeciw”, 3
„wstrzymujących się” - wniosek zo-
stał odrzucony.

Ewa Pawlusiak

Burmistrz Brzeszcz og³asza
nabór do bazy kandydatów na
cz³onków Rad Nadzorczych Spó³-
ek prawa handlowego, w których
Gmina Brzeszcze posiada udzia³y.

Osoby zainteresowane prac¹
w Radach Nadzorczych oraz po-
siadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje
(egzamin na cz³onków rad nadzor-
czych lub potwierdzenie o zwolnie-

Policja w nowym komisariacie

niu z egzaminu) proszone s¹ o sk³a-
danie ofert w sekretariacie Urzêdu
Gminy Brzeszcze ul. Koœcielna 4 lub
na adres mailowy: brn@um.brzesz-
cze.pl do dnia 28 lutego 2014 roku.

Wymagane dokumenty: zg³o-
szenie zainteresowania prac¹ w
Radzie Nadzorczej,  CV kandydata,
kserokopie dokumentów potwier-
dzaj¹ce kwalifikacje i uprawnienia.

Administratorem cmentarzy ko-
munalnych w Brzeszczach i Jawi-
szowicach od 1 lutego br. jest
Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³u-
gowe Danuta Szymla-Harmata.

Siedziba firmy mieœci siê z w
Brzeszczach przy ul. Turystycznej 6.

OG£OSZENIE

Biuro dla klientów czynne jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30-
15.00, w sobotê  w godz. 7.30 -
12.00. Wszelkie informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerami telefonów:
32 211 00 55; 600 991 528; 602 586
308.                                                  EP

INFORMACJA
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St ruktura  dochodów budżetu
(58.250.785,91 zł) przedstawia się nastę-
pująco:

- dochody bieżące 55.569.755,39 zł - zna-
czącą ich część stanowią m.in. podatek od nie-
ruchomości 8.308.700 zł, udziały gmin w po-
datkach stanowiących dochód budżetu państwa
18.984.932 zł (udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych 18.684.932 zł + udziały w
podatku dochodowym od osób prawnych
300.000 zł), opłata eksploatacyjna 1.050.000 zł,
część oświatowa subwencji ogólnej 12.635.674
zł, część równoważąca subwencji ogólnej
337.263 zł;

- dochody majątkowe 2.681.030,52 zł -
sporą ich część tworzą m.in. środki z Unii Euro-
pejskiej na realizowane w gminie inwestycje
drogowe, inwestycje w zakresie gospodarki ko-
munalnej oraz kultury w kwocie 1.708.492,52
zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
957.538 zł, wpływy z tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego 15.000 zł.

W strukturze wydatków budżetu
(57.220.785,91 zł) wyodrębnia się: rolnictwo i
łowiectwo 38.004 zł, transport i łączność
3.190.529 zł, gospodarka mieszkaniowa
1.438.556 zł, działalność usługowa 404.958 zł,
administracja publiczna 4.950.878 zł, urzędy na-
czelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.300 zł, bez-
pieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa 1.242.135 zł, obsługa długu publicznego
940.000 zł, różne rozliczenia 637.817 zł, oświa-
ta i wychowanie 23.463.060 zł; ochrona zdro-
wia 505.500 zł, pomoc społeczna 7.236.867 zł,
edukacyjna opieka wychowawcza 364.280 zł,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8.953.000 zł, kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego 3.753.400 zł, kultura fizyczna 98.500
zł. W tym wydatki bieżące 51.778.707 zł (wy-
datki bieżące jednostek budżetowych - na wy-
nagrodzenia i składki od nich naliczane i zwią-

Budżet 2014

W tym roku w gminnym budżecie do dys-
pozycji Rad Sołeckich i Samorządów Osiedlo-
wych przeznaczono łącznie 48 tys. 315 zł.  Oto
kwoty przyznane po podziale:
Samorząd Osiedlowy  nr 1 - 3 573,00 zł
Samorząd  Osiedlowy nr 2 - 3 050,00 zł
Samorząd Osiedlowy  nr 3 - 6 115,00 zł
Samorząd Osiedlowy  nr 4 - 3 025,00 zł
Samorząd Osiedlowy  nr 5 - 3 955,00 zł
Samorząd Osiedlowy  nr 6 - 3 680,00 zł
Samorząd Osiedlowy  nr 7 - 2 765,00 zł
Samorząd Osiedlowy  nr 8 - 1 745,00 zł
Sołectwo Jawiszowice - 9 970,00 zł
Sołectwo Przecieszyn - 3 000,00 zł
Sołectwo Skidziń - 3 035,00 zł
Sołectwo Wilczkowice - 1 625,00 zł
Sołectwo Zasole - 2 775,00 zł

Pieniądze dla samorządów

zane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych; wydatki na dotacje na zadania
bieżące i na świadczenia na rzecz osób fizycz-
nych; wydatki bieżące na programy finansowe
z udziałem środków z UE; wydatki na obsługę
długu publicznego) oraz wydatki majątkowe
5.442.078 zł.

Zadania inwestycyjne: 5.442.078 zł.
1. Spółki wodne - 30.000 zł (odbudowa

rowów odwadniających).
2. Drogi publiczne - 1.531.500 zł - Wyko-

nanie przejścia dla pieszych na ul. Ofiar Oświę-
cimia w Brzeszczach - 20.000 zł - Przebudowa
ul. Bielskiej w Jawiszowicach - 300.000 zł - Prze-
budowa ul. Olszyny w Jawiszowicach - 80.000
zł - Przebudowa ul. Pocztowej w Jawiszowicach
- 51.500 zł - Przebudowa odwodnienia ul. Jaź-
nik w Jawiszowicach - 30.000 zł - Przebudowa
ul. Oświęcimskiej w Skidziniu - 30.000 zł -
Budowa parkingu na os. Paderewskiego w Ja-
wiszowicach - 770.000 zł w tym dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej 195.746 zł -
Remont ul. Św. Marcina w Jawiszowicach -
95.000 zł - Remont ul. Plebańskiej w Jawiszo-
wicach - 95.000 zł - Przebudowa ul. Piastow-
skiej i Lipowej w Brzeszczach - 35.000 zł - Re-
mont chodnika przy ul. Dworcowej w
Brzeszczach - 25.000 zł.

3. Wykup gruntów - 154.000 zł
4. Zagospodarowanie przestrzenne gmi-

ny Brzeszcze - 55.000 zł - Plan zagospodarowa-
nia przestrzennego os. Paderewskiego w Jawi-
szowicach - 25.000 zł - Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy
Brzeszcze w rejonie Łężnika - 30.000 zł

5. Cmentarze komunalne - 15.000 zł (re-
mont kaplicy cmentarnej w Jawiszowicach).

6. Zakupy inwestycyjne UG - 40.000 zł.
7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa - 62.078 zł - Dofinansowa-
nie zakupu samochodu dla Policji w Brzeszczach
- 25.000 zł - Wykonanie robót remontowo-bu-
dowlanych w pomieszczeniach użytkowych
przez Stowarzyszenie OSP w Brzeszczach -
30.000 zł - Dofinansowanie projektu systemu

monitoringu przeciwpowodziowego dla powia-
tu oświęcimskiego - 7.078 zł.

8. Zakupy inwestycyjne - 7.000 zł (sprzęt
komputerowy i oprogramowania dla obsługi
jednostek oświatowych gminy Brzeszcze.

9. Zdrowie - przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi - 196.000 zł (modernizacja pomieszczeń
terapeutycznych.

10. Gospodarka Komunalna - 2.756.500 zł.
 10.1. Gospodarka ściekowa - 1.376.500

zł - Budowa pompowni wraz rurociągiem tłocz-
nym ścieków sanitarnych z Nowej Kolonii oraz
budowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w re-
jonie os. Nowa Kolonia (zadanie dofinansowa-
ne z WFOŚiGW w Krakowie - 700.000 zł - Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzeszcze:
Przecieszyn Południe - zadanie XI oraz rejon ul.
Turystycznej w Jawiszowicach - zadanie IIA. Etap
II: kanalizacja sanitarna Przecieszyn Pd. 520.000
zł (w tym 380.800 zł z budżetu Unii Europej-
skiej) - Zakup pomp do przepompowni ście-
ków i na oczyszczalnię ścieków - 56.500 zł -
Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej - 50.000 zł - Odbudowa rowu przydrożne-
go przy ul. Nazieleńce w Brzeszczach - 20.000
zł - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejo-
nie ul. Daszyńskiego w Brzeszczach - 20.000 zł -
Wykonanie dokumentacji kanalizacji przy ul.
Handlowej w Jawiszowicach -10.000 zł.

10.2. Utrzymanie zieleni w gminie -
970.000 zł w tym 675.495 zł z budżetu Unii Eu-
ropejskiej (zagospodarowanie parku przy ul.
Kościuszki w Brzeszczach).

10.3. Oświetlenie uliczne - 20.000 zł (za-
budowa punktów świetlnych w Brzeszczach przy
ul. Reymonta i ul. św. Wojciecha).

10.4. Pozostała działalność - 390.000 zł -
Zagospodarowanie miejsca rekreacji – plac za-
baw w Zasolu - 140.000 zł w tym 81.600 zł z
budżetu Unii Europejskiej - Szczęśliwa rodzina
na „Wyspie Szkrabów” - doposażenie placu za-
baw na os. Słowackiego w Brzeszczach - 85.000
zł w tym 48.592,81 zł z budżetu Unii Europej-
skiej - Modernizacja placu zabaw w Brzesz-
czach-Borze - 85.000 zł w tym 48.365,21 zł z
budżetu Unii Europejskiej - Rodzinnie-aktyw-
nie – doposażenie placu zabaw na os. Szyma-
nowskiego w Brzeszczach – 80.000 zł w tym
49.925,50 z budżetu Unii Europejskiej

10.5. Kultura i sztuka, zabytki - 595.000 zł
- Folwark Przeciesyn - budowa funkcjonalnego
zaplecza kulturalno-oświatowego w Przecieszy-
nie etap I - 360.000 zł w tym 227.968 z budżetu
Unii Europejskiej - Modernizacja dachu na ba-
senie „Pod Platanem” - 220.000 zł - Odbudowa
pomnika amerykańskiego lotnika na cmenta-
rzu w Jawiszowicach - 15.000 zł

Przyjęto przychody budżetu - 1.030.000
zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej - 700.000
zł, wolne środki - 330.000 zł) oraz rozchody -
2.060.000 zł (spłata rat kapitałowych z tytułu
zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i
pożyczki).

Opr. Ewa Pawlusiak

Informacja Agencji Rynku Rolnego
W okresie od 15.01 do 25.06 2014 r. mo¿-

na ubiegaæ siê o dop³aty z tytu³u zu¿ytego do
siewu lub sadzenia materia³u siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany, maj¹cej cha-
rakter pomocy de minimis w rolnictwie, doty-
cz¹ce materia³u siewnego - zbó¿ ozimych
i jarych, roœlin str¹czkowych i ziemniaka - za-
kupionego i zu¿ytego do siewu lub sadzenia
w terminie od 15.07.2013 r. do 15.06.2014 r.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce uzyska-
nia dop³aty znajduj¹ siê w; „Warunkach uzy-
skania dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub
sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany w ramach pomocy de mini-
mis w rolnictwie”.

Uwaga: w 2014 r. obowi¹zuje nowy wzór
wniosku o przyznanie dop³aty, dostêpny na stro-
nie internetowej Agencji Rynku Rolnego arr.gov.pl
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Podczas grudniowej sesji
Rada Miejska uchwaliła budżet
gminy na 2014 r. Plan budżetu
radni przyjęli jednogłośnie
(21 głosów „za”).

Dochody budżetu gminy usta-
lono w wysokości 58 mln 250
tys.785,91 zł, zaś wydatki w wyso-
kości 57 mln 220 tys. 785,91 zł. Róż-

nica między dochodami  a wydat-
kami stanowi nadwyżkę budże-
tową w kwocie 1 mln 030 zł.

Zaplanowane przychody stano-
wią 1 mln 030 tys. zł (pożyczka z
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej - 700 tys. zł, wolne środki - 330
tys. zł). Przyjęte rozchody budżetu
w kwocie 2 mln 060 tys. zł prze-

Budżet na nowy rok znaczone będą na spłatę rat kapi-
tałowych z tytułu zaciągniętych w
latach poprzednich kredytów i po-
życzki. Dług publiczny zmniejszony
o tę kwotę, na koniec 2014 r. wy-
nosić będzie 18 mln 715 tys. zł.

Wraz z budżetem Rada Miej-
ska przyjęła Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2014-2024. W
zakresie wydatków planuje się
optymalizację i racjonalizację wy-
datków bieżących poprzez: zmia-
nę standardów w zadaniach: ak-

cja zimowa, pielęgnacja zieleni,
bieżące utrzymanie dróg, oświetle-
nie ulic, komunikacja ponadlokal-
na, ograniczenie kosztów utrzyma-
nia budynków i obiektów
komunalnych; zmianę sieci szkół,
przedszkoli i gimnazjów; zmianę
struktury organizacyjnej Ośrodka
Kultury; zmiany restrukturyzacyjne
w pozostałych jednostkach organi-
zacyjnych gminy powodujących
zmniejszenie kosztów.

Ewa Pawlusiak

Opinia Komisji Skarbu Rady
Miejskiej w Brzeszczach o pla-
nowanym bud¿ecie na 2014 r.

Wyj¹tkowo bud¿et na 2014 r. by³
przygotowywany w innych ramach
czasowych ni¿ bud¿ety lat poprzed-
nich. W wyniku referendum, które
odby³o siê w dniu 6.10.2013 r. odwo-
³any zosta³ dotychczasowy Burmistrz
Brzeszcz. Pe³ni¹ca Funkcjê Burmi-
strza Brzeszcz Cecylia Œlusarczyk
zaproponowa³a w dniu 10.12.2013
r. projekt bud¿etu, w którym dochody
bêd¹ kszta³towa³y siê w wysokoœci
58 250 785,91 z³, a wydatki na pozio-
mie 57 220 785,91 z³. W stosunku do
ubieg³orocznego bud¿etu planowa-
ne dochody Gminy Brzeszcze
wzrosn¹ o 5,8%. Planowane wydat-
ki maj¹tkowe, które w ka¿dym bu-
d¿ecie s¹ najbardziej oczekiwane
przez spo³eczeñstwo i wywo³uj¹

Opinie RIO
Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Krakowie
pozytywnie zaopiniowa³o pro-
jekty uchwa³: bud¿etowej Gmi-
ny Brzeszcze na rok 2014 oraz
w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Brzesz-
cze, opracowane przez Pe³-
ni¹c¹ Funkcjê Burmistrza
Brzeszcz Cecyliê Œlusarczyk.
Pierwszy projekt wp³yn¹³ do
RIO ju¿ 29 listopada 2013 r., w
miesi¹c po objêciu przez Ce-
cyliê Œlusarczyk funkcji burmi-
strza, drugi 2 grudnia 2013 r.

W uzasadnieniu Sk³adu Orze-
kaj¹cego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Krakowie czytamy:
Projekt bud¿etu Gminy Brzeszcze
na rok 2014 opracowany zosta³ w
sposób zgodny z wymogami pra-
wa obowi¹zuj¹cymi na 2014 r.
Struktura uchwa³y bud¿etowej od-
powiada wi¹¿¹cym w tym wzglê-
dzie wymaganiom z przepisów usta-
wy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Przychylaj¹c siê do propozycji
Burmistrza Brzeszcz, Komisja Skar-
bu wnioskuje o przyjêcie bud¿etu na
2014 r. w przedstawionym kszta³cie.
Pozwoli to gospodarzowi gminy na
zrealizowanie swojej wizji rozwoju
Brzeszcz.

Podczas posiedzenia Komisji
Skarbu Rady Miejskiej w Brzesz-
czach, w dniu 18.12.2013 r. wnio-
sek zosta³ przeg³osowany. Opinia po-
zytywna: 6 g³osów za, 0 g³osów
przeciwnych, przy 0 g³osów wstrzy-
muj¹cych siê.

Komisja Skarbu Gminy Brzesz-
cze po dog³êbnym zapoznaniu siê z
za³o¿eniami bud¿etu na 2014 r. wnio-
skuje o pozytywne zaopiniowanie
przed³o¿onego projektu bud¿etu na
2014 r.

Przewodnicz¹cy Komisji
Skarbu Miros³aw Bukowski

najwiêksze emocje, stanowiæ bêd¹
9,51% wydatków ogó³em, czyli 5 442
078,00 z³. W planowanych wydat-
kach maj¹tkowych 3 010 000,00 z³
bêdzie pochodzi³o ze œrodków Unii
Europejskiej. Podstawowy poziom
wydatków inwestycyjnych jest naj-
wiêkszy w ci¹gu ostatnich kilku lat.
Planowana nadwy¿ka bud¿etu (ró¿-
nica pomiêdzy dochodami a wydat-
kami) wynosiæ bêdzie 1 030 000,00
z³. WskaŸniki bud¿etowe, o których
mowa w art. 243 ufp, przewidywa-
ne w 2014 r. s¹ dodatnie (0,06), co
pozwala na kreowanie przez Gminê
Brzeszcze wydatków w nadcho-
dz¹cych latach.

Proponowany bud¿et nie zak³a-
da drastycznego wzrostu podatków
dla mieszkañców, a nawet wprowa-
dza pewne ulgi, np. w postaci likwi-
dacji op³aty za posiadanie psa. Wpro-

wadza natomiast oszczêdnoœci w
wydatkach bie¿¹cych, co pozwala
na zwiêkszenie puli œrodków prze-
znaczonych na inwestycje. Na rêce
przewodnicz¹cego Komisji Skarbu
wp³ynê³o 28 wniosków inwestycyj-
nych. Przekazane propozycje zosta-
³y przedstawione Burmistrzowi
Brzeszcz. Czêœæ z przedstawionych
wniosków (6) znalaz³o swoje od-
zwierciedlenie w zaprezentowanym
projekcie bud¿etu na 2014 r. Cz³on-
kowie Komisji Skarbu samodzielnie
analizowali za³o¿enia przysz³orocz-
nego bud¿etu, a na spotkaniu w dniu
18.12.2013 r. wypracowali wspóln¹
opiniê. Przedstawiony Radzie Gminy
Brzeszcze projekt bud¿etu jest do-
kumentem spójnym, gwarantuj¹cym
stabilny rozwój gminy i zapewniaj¹-
cym potrzeby inwestycyjne miesz-
kañców Gminy Brzeszcze.

885 z póŸn. zm.). Projektowi towa-
rzyszy uzasadnienie oraz dodatko-
we materia³y informacyjne.

Zaplanowane dochody bud¿e-
tu co do ich wysokoœci i Ÿróde³ po-
chodzenia, pozostaj¹ w zgodzie z
ustawami. Wydatki bud¿etu obej-
muj¹ œrodki na zadania w³asne gmi-
ny Brzeszcze (w tym zadania w³a-
sne obowi¹zkowe) i  zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹-
dowej.

£¹czna kwota planowanych
wydatków bie¿¹cych w relacji do
planowanych dochodów bie¿¹-
cych dochowuje normatywu z art.
242 ust. 1 o finansach publicznych.

Projekt uchwa³y bud¿etowej
Gminy Brzeszcze na rok 2014 za-
k³ada, i¿ bud¿et bêdzie bud¿etem
nadwy¿kowym. Analiza przycho-
dów bud¿etu sk³ania do wniosku,
¿e kwoty przychodów zwrotnych
(d³u¿nych) nie powoduj¹ przekro-
czenia limitu sp³at zad³u¿enia z art.
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, a wol-
ne œrodki zaplanowane w przycho-

dach wynikaj¹ z bilansu z wykona-
nia bud¿etu roku 2012 i nie zosta³y
zaanga¿owane w bud¿ecie roku
2013.

Projektowane ustalenia bud¿e-
tu nie odstêpuj¹ od ustaleñ równo-
legle opracowanej Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy
Brzeszcze w zakresie podstawo-
wych wielkoœci bud¿etu z art. 229
ustawy  z 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych i projektowa-
nych przedsiêwziêæ wieloletnich z
art. 231 ustawy o finansach publicz-
nych.

Towarzysz¹ce bud¿etowi upo-
wa¿nienia i inne ustalenia zwi¹za-
ne z wykonywaniem bud¿etu po-
zostaj¹ w zgodzie z przepisami art.
212 tej ustawy.

W uzasadnieniu Projektu Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014-2024 czytamy: Projekt
zosta³ sporz¹dzony z dochowa-
niem wymogów w zakresie szcze-
gó³owoœci ustalonej art. 226 ust. 1 i
2a ustawy o finansach publicznych
oraz zgodnie z wymogami zawar-

tymi w Rozporz¹dzeniu Ministra Fi-
nansów  z 10 stycznia 2013 r. w
sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej jednostki samorz¹du te-
rytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
86). Projekt obejmuje okres od roku
2014 do 2024. Przyjête w nim war-
toœci dla 2014 r. s¹ spójne w zakre-
sie wyniku finansowego i zwi¹za-
nych z nim kwot przychodów i
rozchodów z analogicznymi wiel-
koœciami ujêtymi w projekcie
uchwa³y bud¿etowej na 2014 r. W
projekcie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Brzeszcze za-
pewniono przestrzeganie przepi-
sów ustawy dotycz¹cych uchwa-
lania i wykonywania bud¿etów w
nastêpnych latach, okreœlonych w
art. 242 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, gdy¿ planowane wy-
datki bie¿¹ce nie s¹ wy¿sze ni¿ pla-
nowane dochody bie¿¹ce powiêk-
szone o nadwy¿kê bud¿etow¹ z
lat ubieg³ych i wolne œrodki, o któ-
rych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

(ciąg dalszy na str. 10)
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Jaki budżet?
Marek Czopek, Klub Radnych Wspólno-

ta Samorządowa:
- Nawiązując do pozytywnej opinii wydanej

przez RIO, przychylamy się do tej opinii, że projekt
budżetu na 2014 r. spełnia wymogi formalne ko-
nieczne przy konstrukcji budżetu zgodnie z obowią-
zującymi ustawami i rozporządzeniami. W projek-
cie budżetu ujęte są i zabezpieczone wszystkie
konieczne środki na wydatki bieżące Gminy, które
pozwolą zrealizować wszystkie zadania i zobowią-
zania Gminy w nadchodzącym 2014 r. Niepokoją-
cym wydaje się jednak fakt zaplanowania w dziale
754 „Bezpieczeństwo publiczne” zarówno po stro-
nie dochodów kwoty o połowę mniejszej niż za-
planowana i wykonana w 2013 r., jak i po stronie
wydatków kwoty o 1/3 mniejszej niż planowana w
2013 r. Będzie się to wiązać z ograniczeniem funk-
cjonowania i wykonywania zadań przez Straż
Miejską w takim oraz  podkreślam właściwym i
niezbędnym zakresie, dającym mieszkańcom Gmi-
ny Brzeszcze poczucie bezpieczeństwa. „Wskaźnik
z art. 243” tj. stosunek zobowiązań kredytowych do
dochodu wynosi w projekcie budżetu 5,15% i jest
niższy od dopuszczalnego, natomiast „wskaźnik z
art. 170” tj. stosunek zadłużenia kredytowego do
dochodu wynosi 32,13%. A więc oba są wzorem
roku 2013 na bezpiecznym poziomie. Wydatki ma-
jątkowe i inwestycyjne w Gminie czyli to czego miesz-
kańcy oczekują najbardziej i na co najbardziej zwra-
cają uwagę są na poziomie 5 442 000,00 zł, co
stanowi 9,51%  zaplanowanych wydatków gminy.
Niestety, wynik ten wygląda dużo mniej optymi-
stycznie gdy od tej kwoty odejmiemy planowane

wydatki inwestycyjne finansowane ze środków z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 010 000,00
zł. Wtedy wielkość środków z naszego budżetu na
wydatki inwestycyjne to zaledwie 2 432 000,00 zł.
co stanowi zaledwie 4,0 % planowanych wydat-
ków budżetu gminy. Dla przypomnienia i porówna-
nia w projekcie budżetu na 2013r. środki z naszego
budżetu na wydatki inwestycyjne były na poziomie
wyższym, bo w wysokości 3 430 000,00 zł. co stano-
wiło 6 % planowanych wydatków budżetu gminy.
Wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych fi-
nansowanych ze środków z budżetu Unii Europej-
skiej z 633 000,00 zł. w 2013 r. do 3 100 000,00 w
2014 r. jest imponujący i jest, co trzeba podkreślić w
głównej mierze zasługą właściwych decyzji wysokiej
Rady i Burmistrza na przełomie całego 2013 r. (co
znalazło zresztą odzwierciedlenie we wcześniejszych
projektach WPF-u w 2013 r.). Niepokojącym jest, w
kolejnym roku, fakt dużego wzrostu dochodów po-
chodzących z udziału w podatkach od osób praw-
nych i fizycznych w stosunku do tych dochodów za
rok ubiegły (czyli na poziomie 9 %), który wynika
głównie z wydaje się dość optymistycznych wskaźni-
ków wzrostu opublikowanych przez ministerstwo fi-
nansów. W obecnej dobie kryzysu osiągnięcie pozio-
mu tych wskaźników, jak to ma miejsce w 2013 r.,
może być bardzo trudne a wręcz niewykonalne. Bio-
rąc powyższe pod uwagę, optymistyczny fakt jakim
jest brak zaplanowanego deficytu budżetowego i za-
planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 030
000,00 zł. może nie być zrealizowany również w
2014 r. i wzorem 2013 r.  może wystąpić konieczność
zaciągnięcia nowych kredytów lub emisji nowych ob-
ligacji. Podsumowując: Klub radnych Wspólnota Sa-
morządowa, pomimo przedstawionych powyżej
uwag i obaw, pozytywnie opiniuje projekt budżetu
na 2014 r. jednakże głosowanie za jego przyjęciem
w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza
Brzeszcz należy do indywidualnej decyzji każdego
radnego.

Radny Krzysztof Bielenin, Klub Radnych
Bezpartyjnych:

- Po raz ostatni w kadencji 2010-2014 przycho-
dzi Radzie Miejskiej zmagać się z propozycjami
zapisów budżetowych na kolejny rok funkcjonowa-
nia samorządu. W przedstawionym opracowaniu
uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na 2014 r.
należy zauważyć założoną realizację dochodów w
kwocie ponad 58 mln zł. Jest to plan tyleż ambitny,
co ryzykowny. Zważywszy na doświadczenia z lat
minionych, istotne przeszacowanie przewidywanych
57 mln zł dochodu na rok bieżący, i oczekiwania
pozyskania kwoty 2,8 mln zł dochodów majątko-
wych przy zrealizowaniu jedynie ułamka tej kwoty
w roku 2013 są to przesłanki sugerujące, że zapisy
uchwały budżetowej na 2014 r. będą  bardzo trud-
ne do wypełnienia. Nawet pamiętając o tym, że
zwiększeniu ulegną wpływy z podatków lokalnych
oraz  powiększająca dochody całoroczna już kwota
tzw. podatku śmieciowego, trzeba będzie wielkiej
determinacji, aby zakładana wielkość dochodów
nie okazała się przy końcu 2014 r. kwotą jedynie
życzeniową. Kolejnym aspektem budżetu 2014, na
który chcemy zwrócić uwagę jest wielkość ponad
9% spodziewanych dochodów przypisana wydat-

kom inwestycyjnym. Nie jest to jeszcze odsetek dla
nas satysfakcjonujący. Klub Radnych Bezpartyjnych
od kilku lat upomina się o osiągnięcie pułapu bodaj
10% dochodów lokowanych w inwestycjach (a jest
to wielkość powszechnie przekraczana w okolicz-
nych samorządach), ale zważywszy na zaszłości, któ-
rymi obarczony jest projekt budżetu 2014 i wierząc,
że prognozowana kwota związana z inwestycjami
zostanie zrealizowana doceniamy w zaistniałych
okolicznościach i tę propozycję. Nie ukrywamy przy
tym, że nawet pomiędzy samymi członkami KRB
nie ma pełnej zgody, co do zasadności realizacji
poszczególnych zadań zawartych w budżetowym
katalogu, jednak jest to naturalna konsekwencja skali
istniejących potrzeb i zgłaszanych w wielu przypad-
kach całymi latami oczekiwań - rozbieżności opinii
są tutaj nieuniknione. Pragniemy w tym miejscu wy-
razić nadzieję, iż progresja wydatków inwestycyj-
nych nie będzie przypisana jedynie okolicznościom
roku wyborczego i że uda się ową tendencję utrzy-
mać w latach kolejnych. Aby powyższe oczekiwa-
nie mogło się ziścić konieczne jest dążenie do zmia-
ny struktury gminnych wydatków. Dotykamy w tym
miejscu najistotniejszego motywu, który wyróżnia
projekt brzeszczańskiego budżetu roku 2014 od bu-
dżetów gminy z lat minionych. Zauważalne są oto,
w ocenianym dziś dokumencie, istotne akcenty po-
stawione na ograniczenie wydatków bieżących funk-
cjonowania naszego samorządu. Trudno co praw-
da mówić o budżecie przełomowym lecz warto
wspomniane akcenty zauważyć. Unikanie w la-
tach minionych podobnych starań, lub wprowadza-
nie ograniczeń w skali jedynie kosmetycznej spra-
wiło, że będą to obecnie założenia tym trudniejsze
w realizacji. Nie przysporzą one nam sympatii, gdyż
godzą w sferę przyzwyczajeń, swobody działania
jednostek, a czasami w sposób istotny dotykają lo-
sów ludzkich. Działania te, co podkreślamy od sze-
regu lat, są jednak nieuniknione - odwlekanie ich w
czasie będzie generowało tym bardziej dramatycz-
ny ich wymiar w przyszłości. Dla gminy zaś obecne
zaniechania będą skutkowały brakiem możliwości
rozwoju i modernizacji, czego od kilku już lat w
sposób odczuwalny doświadczamy. Zauważmy, że
wieloletnia prognoza finansowa zakłada, jak do-
tąd w kolejnych latach 2015, 2016 wydatki mająt-
kowe na poziomie 2,7 mln zł. tj. poniżej 5% spo-
dziewanych dochodów. Niech zatem ewentualni
oponenci proponowanych zapisów i działań od-
powiedzą sobie i mieszkańcom na pytanie, czy jest
to poziom ich satysfakcjonujący i czy chcemy sko-
rzystać w znaczącym wymiarze z kolejnej perspek-
tywy finansowej unijnej pomocy, zwłaszcza że pier-
wotny program europejskiego wsparcia
wykorzystaliśmy w stopniu, oględnie mówiąc, moc-
no ograniczonym. Klub Radnych Bezpartyjnych po-
prze projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

Anna Kasprzyk-Hałat Klub Radnych Plat-
forma Obywatelska RP

- Żeby nie powtarzać tego wszystkiego, co zo-
stało powiedziane, rzeczy słuszne i niesłuszne, z któ-
rymi się zgadzamy bądź nie, powiem krótko, Klub
Radnych PO pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały budżetowej na  rok 2014 i będzie popierał
ją w głosowaniu.

W za³¹czniku do projektu uchwa³y w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej zamiesz-
czono wykaz przedsiêwziêæ, wskazuj¹c dla
ka¿dego wymienionego przedsiêwziêcia dane,
o których stanowi art. 226 ust. 3 ustawy o fi-
nansach publicznych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej
zawiera prognozê kwoty d³ugu, która zosta³a
sporz¹dzona na lata 2014-2024. Obejmuje za-
tem okres, w jakim przewiduje siê pe³n¹ sp³atê
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Mo¿liwoœæ sp³aty
zad³u¿enia od 2014 r. zdeterminowana jest po-
ziomem indywidualnego wskaŸnika, o którym
mowa w art. 243, z uwzglêdnieniem  art. 244
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych. Przedstawiona przez Gminê progno-
za kwoty d³ugu wykazuje, ¿e pocz¹wszy od
2014 r. roczna wartoœæ obci¹¿eñ bud¿etu sp³at¹
d³ugu, kosztami jego obs³ugi oraz porêczeniami
do planowanych dochodów ogó³em bud¿etu da-
nego roku nie przekracza œredniej arytmetycz-
nej - z obliczonych dla bezpoœrednio poprze-
dzaj¹cych dany rok trzech lat - relacji dochodów
bie¿¹cych, powiêkszonych o wp³ywy uzyska-
ne ze sprzeda¿y maj¹tku oraz pomniejszonych
o wydatki bie¿¹ce do dochodów ogó³em.

(ciąg dalszy ze str. 9)



Biuletyn • styczeń/luty 2014 |  11

www.brzeszcze.pl

Jawiszowianin Ludwik Kor-
czyk 4 lutego obchodził 100 lat.
Mimo sędziwego wieku cieszy się
doskonałą pamięcią. Niedoma-
gania zdrowotne traktuje z przy-
mrużeniem oka, jest radosny,
a i humor go nie odstępuje.

W dzień setnych urodzin Pana
Ludwika odwiedzili Pełniąca Funk-
cję Burmistrza Brzeszcz Cecylia
Ślusarczyk i przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzeszczach Jacek
Wawro. Wręczając jubilatowi kosz
pełen słodyczy i bukiet róż, życzyli
zdrowia i pogody ducha na kolej-
ne lata życia. Dziękowali za ogrom-
ny wkład w rozwój społeczności
lokalnej naszej gminy, szczególnie
sołectwa Jawiszowice.

W tym dniu nie mogło zabrak-
nąć mieszkańca Jawiszowic, człon-
ka Zarządu Powiatu Oświęcimskie-
go, prezesa Podokręgu Piłki Nożnej
w Oświęcimiu Tadeusza Szczer-
bowskiego, z którym Pan Ludwik
przez długie lata (od 1964 r.) działał
na szeroko pojętej niwie społecznej.
Aż dziw bierze, kiedy 100-latek w
rozmowie porusza nurtujące go
sprawy gminne. Na co dzień tę te-
matykę bardzo często telefonicznie
porusza z p. Szczerbowskim.

Życzenia Panu Ludwikowi złożyli
również premier RP Donald Tusk i
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller,
którzy przesłali szacownemu stulatko-
wi listy gratulacyjne. Jak zawsze pa-
miętali o nim: sołtys Jawiszowic z Radą
Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich w
Jawiszowicach, Harcerski Krąg Senio-
rów w Jawiszowicach, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Jawiszowic, Koło Pszcze-
larzy Jawiszowice, Klub Seniora
Jawiszowice, OSP Jawiszowice i stra-
żacka orkiestra dęta, kombatanci,
poseł Beata Szydło, Okręgowy Zwią-
zek Piłki Nożnej w Krakowie, Powia-
towe Zrzeszenie LZS w Oświęcimiu,
Podokręg Piłki Nożnej w Oświęcimiu,
LKS Jawiszowice.

Dwa dni wcześniej mszę św. w
intencji jubilata odprawił proboszcz
parafii Matki Bożej Bolesnej. Dzię-
kował Panu za łaski, którymi przez
lata go obdarzał i obdarza, życzył
błogosławieństwa Bożego na dalsze
lata życia. Do życzeń gorącymi okla-
skami przyłączyli się parafianie.

Ludwik Korczyk urodził się 4
lutego 1914 r. w Jawiszowicach, w

rodzinie Zofii z Jurasów (ur. 1894 r.)
i Ludwika (ur. 1889 r.). 29 grudnia
1945 r. ożenił się z Heleną z Galo-
chów (ur. 23.06.1921 r.). Ukończył
Szkołę Podstawową w Jawiszowi-
cach, później Zawodową Szkołę
Kupiecką wraz z praktyką w Cze-
chowicach. W latach przedwojen-
nych pracował na PKP jako dyżurny
ruchu i zawiadowca stacji Jawiszo-
wice.  Wojna zastała go na Zaolziu,
w Bystrzycy nad Olzą pracował jako
telegrafista, w międzyczasie jako
podoficer szkolił byłych czeskich żoł-
nierzy w Bystrzycy. 26 sierpnia 1939
r. został zmobilizowany do wojska.
Pan Ludwik opowiada, że kiedy
wrócił z frontu, Niemcy powołali go
do pracy na kolei w Jawiszowicach,
a po zdaniu egzaminu w języku nie-
mieckim trafił do Jaworzna, gdzie
był dyżurnym ruchu do 7 września
1942 r.  W tym to dniu aresztowało
go gestapo pod zarzutem współpra-
cy z partyzantami i spowodowanie
zderzenia dwóch niemieckich po-
ciągów. Udało mu się jednak uciec,
ukrywał się w Czechach i Austrii.

Od 15 marca 1945 r. pracował
na stacjach PKP, kolejno w Cieszy-
nie, Zebrzydowicach, Żywcu, Psz-
czynie, Jawiszowicach, jako dyżur-
ny ruchu i zawiadowca stacji. Na
emeryturę przeszedł 4 lutego 1974
r. W tym czasie zebranie wiejskie
wybrało go sołtysem Jawiszowic,
funkcję tę pełnił przez 8 lat.

Od 1964 r., kiedy społeczność
Jawiszowic zdecydowała o powo-
łaniu we wsi klubu sportowego, Lu-
dwik Korczyk mocno związał się z
lokalnym sportem. Przez 15 lat pre-
zesował (pierwsze 4 lata był wice-
prezesem) Ludowemu Zespołowi
Sportowemu, w późniejszym okre-
sie był członkiem Zarządu. Z jego
inicjatywy, przy wsparciu ówczesne-
go dyrektora POM-u Witolda Kola-
ski i członków klubu, wybudowano
stadion z boiskami do piłki nożnej,
siatkówki, bieżnię do skoku w dal,
stanął  pawilon sportowy, a cały
obiekt ogrodzono. Klub LZS „Pomo-
wiec” (przekształcony w nazwie) w
okresie 1964-1972 posiadał dwie
drużyny piłki nożnej, sekcję tenisa
stołowego, szachową oraz podnosze-
nia ciężarów w II lidze. Za działal-
ność na rzecz rozwoju wsi Ludwik
Korczyk został odznaczony licznymi
medalami. Jest honorowym człon-

kiem Ludowego Klubu Sportowego
Jawiszowice (w latach 70. LZS prze-
kształcony w LKS), Ochotniczej Straży
Pożarnej Jawiszowice oraz Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych koło nr 13 Brzeszcze.

Ludwik Korczyk wraz z żoną
Heleną 15 czerwca 1984 r. zostali
odznaczeni, przez generała woje-
wódzkiego sztabu wojskowego w
Katowicach, Złotym Medalem za
Zasługi dla Obronności Kraju.

Za udział w drugiej wojnie
światowej i działalność konspira-
cyjną 21 października 2003 r. p.
Helena została mianowana przez
Prezydenta RP na stopień podpo-
rucznika, a p. Ludwik na stopień

100-latek z Jawiszowic

REKLAMA

porucznika przez Ministra Obrony
Narodowej 1 marca 2004 r.

2 lutego 2014 r. p. Ludwik zo-
stał odznaczony medalem 80-lecia
Małopolskiego Związku Piłki Noż-
nej oraz najwyższym odznacze-
niem strażackim – „Złotym Zna-
kiem Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP”.

Państwo Korczykowie wycho-
wali trzech synów, którzy ukończyli
Wyższe Szkoły Oficerskie i dalej
służyli jako oficerowie zawodowi
w stopniach podpułkownika (Bo-
gusław i Stanisław) oraz w stopniu
majora (Marek). Doczekali się 7
wnuków i 7 prawnuków.

Ewa Pawlusiak

Pełniąca funkcję burmistrza Cecylia Ślusarczyk i przewodniczący Rady
Miejskiej Jacek Wawro w dzień setnych urodzin życzyli p. Ludwikowi
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata życia.

Przeka¿ 1% z podatku do: CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ KRS
0000207658 Has³o „DANEK”
Pieni¹dze pomog¹ pokryæ koszty leczenia i rehabilitacji Agaty Danek i jej
córeczki Agnieszki. Agata choruje na stwardnienie rozsiane, jej córka
urodzi³a siê z czterokoñczynowym pora¿eniem mózgowym.

Pomóżmy mamie i córce
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Uczniowie Powiatowego Ze-
społu Szkół nr 6 w Brzeszczach
doczekali się nowej sali gimna-
stycznej. Inwestycja zrealizowa-
na z budżetu powiatu oświęcim-
skiego kosztowała blisko 2,8 mln.
zł, w tym środki z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej wyniosły
545 tys. zł.

- Każda szkoła prowadzona
przez powiat powinna mieć salę
gimnastyczną z prawdziwego zda-
rzenia, by zapewnić uczniom jak
najlepsze warunki rozwoju - mówił
podczas otwarcia starosta Józef
Krawczyk. - Udało nam się wybu-
dować halę sportowo-widowi-
skową w Chełmku, wyremontować
salę w „Konarze”. W zeszłym roku
zmodernizowaliśmy salę gimna-
styczną w PZ nr 3. Teraz przyszła

kolej na Brzeszcze. Cieszę się, że
wspólnymi siłami udaje nam się
sprostać temu zadaniu.

Główna część sali gimnastycz-
nej podzielona jest na kilka boisk,
dzięki temu możliwe jest prowa-
dzenie zajęć dla dwóch grup z róż-
nych dyscyplin jednocześnie. Moż-
na zagrać w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczną czy w te-
nisa. Obiekt w pełni dostosowany
jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

- Uczniowie są bardzo szczęśli-
wi z nowoczesnego kompleksu spor-
towego. Sala jest świetnie wyposa-
żona w sprzęt sportowy - zaznacza
Anna Kasprzyk-Hałat, dyrektor PZ
nr 6 w Brzeszczach. - Powierzchnia
parkietu wynosi 660 m. kw. Zaple-
cze stanową szatnie i łazienki dla
dziewcząt, chłopców i niepełno-

Sala gimnastyczna dla „Szóstki”

Uroczyste oddanie nowej sali gimnastycznej w PZ nr 6 odbyło się
31 stycznia

sprawnych, pokój dla nauczycieli
wf-u, magazyn na sprzęt sportowy.
Sala ma oddzielne wejście, w go-
dzinach popołudniowych może
funkcjonować niezależnie od pra-

cy szkoły. Jesteśmy otwarci na po-
trzeby środowiska, zapewniamy
obsługę do 22-ej. Możliwe są także
zajęcia w soboty i niedziele.

Ewa Pawlusiak
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12 stycznia ulice naszej gmi-
ny „okrasili” od wczesnych go-
dzin rannych wolontariusze
WOŚP. Do ich puszek trafiło aż
36 730,54 zł. Ubiegłoroczny re-
kord został pokonany o 2 888 zł.

Już po raz XXII zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy! Zbie-
raliśmy na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki medycznej
seniorów. Gratulujemy, że zostaliście
muzykami tej największej ORKIE-
STRY ŚWIATA! Oprócz złotówek w
puszkach wolontariuszy znalazła się
też obca waluta (ruble, forinty, euro,
centy) i żółty krzyżyk.

Szefem sztabu, zarejestrowanego
w Brzeszczach, została Tatiana Pałka-
Witowska; w skład komisji weszli:
Dorota Długosz, Alicja Kudzia i Rafał
Andreas. 120 wolontariuszy - uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów na-
szej gminy - kwestowało zarówno rano,

jak i podczas popołudniowej zbiórki
w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
Zaproponowaliśmy, jak co roku sprze-
daż ciasta upieczonego przez mamy i
babcie uczniów, koncerty zespołów na
sali widowiskowej, a zagrali: Blue Ska,
Heavy Mystery, Joined.

W przerwach pomiędzy kolej-
nymi koncertami sprzedawaliśmy
ofiarowane przez fundację WOŚP
przedmioty, przed budynkiem odbył
się pokaz Grupy Ratownictwa Me-
dycznego z OSP Jawiszowice, ta sama
grupa zaprezentowała również na
scenie podstawy udzielania pierw-
szej pomocy przy wypadkach. Nie-
stety, tylko nieliczni przybyli miesz-
kańcy mogli włączyć się do zbiórki
dla WOŚP.

Tuż przed Światełkiem do Nie-
ba wolontariusze rozdawali zimne
ognie. W tym roku zmieniliśmy kon-
wencję Światełka do Nieba, a kiero-
wały nami następujące przesłanki,
cieszące się aprobatą wielu miesz-

kańców: było ciszej - nie ucierpieli
sąsiedzi, zwierzaki i inni wrażliwi na
hałas; było wygodniej - nie musieli-
śmy zadzierać w górę głów; było bez-
piecznej - nikomu resztki z nieba na
głowy nie poleciały; było ekologicz-
nie - w znacznie mniejszym stopniu
przyczyniliśmy się do powstawania
efektu cieplarnianego; było jaśniej -
zaświeciły nie tylko zimne ognie, lecz
mocniej nasze serca; było pięknie !

Bartuœ £êcki jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zd¹¿yæ z pomoc¹”, posia-
da swoje subkonto, na którym gromadzone s¹ œrodki na jego rehabilitacjê. I my
mo¿emy pomóc Bartusiowi przekazuj¹c 1% podatku, wpisuj¹c w tabeli cel
szczegó³owy: KRS 0000037904 NR 11104 £ÊCKI BARTOSZ lub przekazuj¹c
darowiznê na konta: BANK PKO S.A. Oddzia³ 1 w Warszawie:
- 411240 1037 1111 001013219362 (konto dla darowizn na podstawie indy-
widualnych apeli podopiecznego)
- 751240 1037 1111 0010 09573199 (konto na darowizny gromadzone w
ramach zbiórki publicznej). Koniecznie z  dopiskiem: 11104 £ÊCKI BARTOSZ.

Kolejny rekord pokonany

INFORMACJA

Dziękujemy z całego serca miesz-
kańcom, którzy od lat przychodzą i
hojnie wspomagają Orkiestrę.

Głównym organizatorem WOŚP
w Brzeszczach był Młodzieżowy Par-
lament Gminy Brzeszcze, współpra-
cującymi: Urząd Gminy Brzeszcze,
Ośrodek Kultury, gminne placówki
oświatowe, Straż Miejska, Policja,
OSP, Bank Spółdzielczy.

Agata Kozak
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