P R O T O K Ó Ł Nr IV/ 2010

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 29 g r u d n i a 2010 roku w Sali
Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko.
Obradom IV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku.
W sesji udział wzięło 20 radnych:
1. Babicz Bogusław
2. Bogusz Krzysztof
3. Brzyk Franciszek
4. Chmielarz Ewa
5. Gawiak Jerzy
6. Klimek Leszek
7. Knaga Edward
8. Kucia Maria
9. Kwaśniak Adam
10. Lubowiecka Anna
11. Mrówka Halina
12. Ojczyk Krzysztof
13. Pacewicz-Pyrek Katarzyna
14. Pasierb Tadeusz
15. Sproski Kazimierz
16. Strojny Paweł
17. Sorys Jarosław
18. Wyczesany Piotr
Ad. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady IV sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Pana
Sekretarza oraz zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 18 radnych w obradach sesji
uczestniczy 18 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz z
materiałami został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy
wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie ma, przewodniczący stwierdził,
że materiały zostały prawidłowo doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad IV sesji Rady
Miejskiej w Brzesku.
Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Zapytania radnych.
5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
6. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy .
7. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
8. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko;
2) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010;
3) wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku
Komunalnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku;
4) określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.;
5) sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203r.o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
6) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011;
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2011;
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.

13. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3 Interpelacje radnych.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek - Temat mojej interpelacji pojawiał się już na sesjach RM
w latach ubiegłych, niemniej uważam za słuszne powrócić do niego. Jest to sprawa tzw.
Odpracowywania zadłużenia czynszowego.
W Krakowie - by przeciwdziałać problemowi narastania zadłużenia czynszowego ZBK Sąd
Grodzki Urząd Pracy, MOPS oraz Centrum Integracji Społecznej przygotowały program
polegający na umożliwieniu lokatorom mieszkań komunalnych odpracowania powstałych
należności. Uważam, że stworzenie podobnego programu na terenie naszej gminy byłoby
korzystne zarówno dla osób mających problemy z płatnościami jak również dla wierzyciela.
Radny Edward Knaga - W Związku z przekształceniem Małopolskiego Centrum Biotechniki w
Krasnem Stacja Oceny Buhajów w Brzesku ul. Jodłowska l, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, w spółkę zagrożony jest plan przebiegu przez tereny rolne w/w zakładu
zachodniej obwodnicy miasta Brzeska. Koniecznym jest:
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obwodnicy miasta stanowiącej w przyszłości ciąg drogi krajowej Warszawa -Nowy Sącz
- południowa granica państwa.

Radna Halina Mrówka - Zwracam uwagę na brak całkowitego oznaczenia dla ruchu pojazdów
i pieszych na ulicy przy Rondzie. Wzmożony ruch pieszych powstał po otwarciu

MediaEkspress i McDrive, co sprawia problemy przy bezpiecznym poruszaniu się pieszych.
Oświetlenie na ulicy między firmą Bekir a firmami na placu Kupieckim jest konieczne ze
względu na bezpieczeństwo oraz podjeżdżania samochodów i autobusów, którzy opróżniają
swoje kosze i toalety. Ulica jest ślepa. Problem z oświetleniem był zgłaszany, ale niestety nie
został rozwiązany. To samo dotyczy parkingu przy Intermarche od strony firmy Mark. Tam
oświetlenie jest, ale nie włączane. Nowy problem na tym parkingu to klienci McDonalds'a,
którzy w swoich samochodach spożywają posiłki i wyrzucają opakowania na parking. Ta część
skrzyżowania jest niebezpieczna. Samochody zjeżdżają z obwodnicy na skrót do Nowego Sącza
bardzo szybko .Bardzo łatwo o wypadek. Proszę o interwencję , ponieważ po zmroku jest
bardzo niebezpiecznie.
Radny Piotr Wyczesany - Czy została wykonana ekspertyza na czaso - okres użytkowania
mostu na rzece Uszewka? W mijającym roku na moście tym pojawiły się barierki
ograniczające możliwość wjazdu dwóch samochodów jednocześnie, postawiono również znak
drogowy ograniczający tonaż przejeżdżających pojazdów do ciężaru 12 ton. W tej chwili
pozostał tylko znak, do którego i tak nikt się nie stosuje. Przez most poruszają się pojazdy o
dużych cięzarach nadwyrężając i tak już słabą konstrukcje mostu. Czy jest wiadomo jak długo
ten most będzie można eksploatować ? Jak będzie wyglądała komunikacja na dwa przysiółki /
autobusy, gimbusy, sprzęt specjalistyczny betoniarki samochody dostawcze/ Pragnę
nadmienić, że tak naprawdę nie ma alternatywy dojazdu do tych przysiółków Podbłonie,
Podlesie. Remont alternatywnej drogi dojazdu przez Grądzik został wykonany w tym roku,
ale ze względu na nie wystarczającą szerokość jezdni praktycznie możliwość wymijania
dwóch samochodów osobowych jest równa zero./ o takiej możliwości w przypadku
samochodów
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Czy i kiedy jest planowany remont tego mostu i jak długo będzie on trwał ?Podczas debaty
nad stanem realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko w tabeli nr.4 Urządzenia
rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej w Buczu w wykazie figuruje boisko
trawiaste do gry w piłkę nożną i koszykową. O ile z tego boiska można korzystać grając w
piłkę nożną to na pewno nie nadaje się ono do gry w koszykówkę. Przeglądając fachową
prasę sportową nie spotkałem się z takim określeniem. Czy w nadchodzącym roku
znajdziemy środki na zrobienie profesjonalnego boiska do gry w piłkę koszykową i piłkę
ręczną? Szkoła w Buczu jako jedyna w Gminie nie ma takiego boiska. Pragnę nadmienić, że
w kończącym się roku jak i w założeniach do planów budżetu na następny zarówno Pani
Dyrektor Szkoły oraz Rada Sołecka Bucza prosiły o ujęcie tej inwestycji.

Ad. 4 Zapytania radnych.
Radny Jerzy Gawiak, zapytał w sprawie ulicy Bocznej w Jadownikach, problemem tam jest
wykonanie rowu melioracyjnego. Właściciele działek nie wyrażają zgody a brak tego rowu
powoduje wybijanie kanalizacji sanitarnej mieszkańców ul. Małopolskiej. Radny zapytał czy będzie
wykonanie tego z wykorzystaniem specustawy?

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała o inwestycję Pana Goclana, kompleks
handlowy który planuje wybudować za starym kinem. Zwrócili się do radnej mieszkańcy z
zapytaniem jak będzie wyglądał dojazd do tej inwestycji, prawdopodobnie ma to być ulicą
Kościuszki, między blokami ma być droga dojazdowa do kompleksu handlowego. Radna
uważa, że nie podoba się jej wogóle pomysł z budową kolejnego kompleksu handlowego,
ponieważ jest już sporo.

Radny Bogusław Babicz , skierował zapytanie w sprawie komunikacji miejskiej.
Uruchomiona została dodatkowa linia autobusowa na Cmentarz Komunalny, zapytał jaka była
cenowość wprowadzenia tej linii, ile osób skorzystało w ostatnim okresie czasu z tego
dowozu. Linia kursuje tylko w dni powszednie w związku z tym zapytał czy nie było by
celowości aby takie dowozy odbywały się również w niedziele, ponieważ radny z obserwacji
widzi, że w kierunku cmentarza udaje się zdecydowanie więcej mieszkańców. Drugie
zapytanie jakie skierował radny, dotyczyło oświaty. W ostatnim czasie miesiącu wrześniu weszła w
życie nowelizacja która zmieniła odpłatności za przedszkola, wyraźnie zostało wskazane w ustawie,
że pierwsze pięć godzin prace wychowawcze z dziećmi jest bezpłatne natomiast jest możliwość
wprowadzenia opłaty za korzystanie z przedszkoli za zajęcia wychowawczo-opiekuńcze ( nie chodzi
tu za opłaty żywieniowe.) powyżej pięciu godzin, czy Wydział Edukacji przygotowuje projekt
uchwały czy też nie, jak to będzie wyglądać, ponieważ terminy są dosyć istotne, a w kwietniu
rozpoczynają się zapisy do przedszkoli a rodzice zapewne będzie chcieli wiedzieć jakie będą koszty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, zapytał kolejno: 1) jak
wygląda budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku, czy są jakieś
opóźnienia w jej realizacji ponieważ rodzice którzy posyłają dzieci do szkoły otrzymują takie

informacje, że oddanie tej hali może się opóźnić w czasie? 2) sprawa ul. Bocznej w
Jadownikach, czy ta ulica jest ujęta w wykazie wydziału pod procedurę wywłaszczeniową, tej
części gruntów pod drogę, tak aby móc rozpocząć inwestycję w 2011 roku?, 3) zapytał,
dlaczego Naczelnik Wydziału EKiS, nie przygotował informacji ile młodzieży z gimnazjum
uczęszcza do szkół do ponad gimnazjalnych poza powiatem brzeskim?,

Ad. 5 Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy – pytań brak.

Ad. 6 Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy- pytań brak. Brak
obecności Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad. 7 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji –
sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 8 Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji ( Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej
w Brzesku na rok 2011.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że w materiałach na sesję, radni otrzymali
przygotowany Plan Pracy Rady Miejskiej w Brzesku na 2011 rok, w związku z tym zapytał
radnych, czy ktoś ma jakieś propozycje, aby dodać do planu pracy jakieś inne zagadnienia?
Radny Edward Knaga zgadza się z zaproponowaną tematyką lecz uważa, aby dodać do planu
pracy temat: Infrastruktura drogowa z uwzględnieniem zjazdu z autostrady. Północno-zachodni
rejon miasta może być za nie długo dotknięty okolicznością pomieszczenia części pojazdów a
ul. Leśnia w ogóle nie jest przygotowana, drogi są nieskończone i niedokończone.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że są dwie możliwości w jakim miesiącu
dodać ten temat – w kwietniu lub maju?

Rada zadecydowała, aby w miesiącu maju dodać temat: Informacja na temat stanu
przygotowania budowy na łącznika autostradowego oraz inwestycji towarzyszącej.
Głosowano jednogłośnie.
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że w planie pracy występuje pomyłka. Temat
regionalnego Centrum Kulturalnego - Bibliotecznego występuje identycznie w dwóch
pozycjach, tzn. miesiącu lutym oraz w miesiącu marcu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinofmorwał, że rzeczywiście nastąpiła pomyłka.
Rada zadecydowała, aby temat zostawić na miesiąc marzec. Zostało przyjęte autopoprawką
Biura Rady. Przewodniczący podkreślił, że zgodnie z regulaminem komisje mają obowiązek
przygotować plan pracy i dobrze byłoby, gdyby te plany przyjąć na sesji w styczniu.
Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby do końca danego
roku został przyjęty plan pracy komisji na rok następny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały w
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2011r. oraz poddał je pod
głosowanie:
Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2011.
/Została przyjęta jednogłośnie. /
Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poprosił o omówienie
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha uchwała jest kontynuacją „czyszczenia” budżetu na koniec
roku. Pani Skarbnik omówiła i przedstawiła plan dochodów oraz wydatków na koniec roku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt i odczytał projekt uchwały
i poddał je pod głosowanie:
Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko.

/Została przyjęta jednogłośnie./
2/ Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010. omówiła Pani Skarbnik Celina Łanocha. Projekt odczytał Przewodniczący
Krzysztof Ojczyk oraz poddał je pod głosowanie
Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
/uchwała została przyjęta jednogłośnie/
3/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poprosił o zgłaszanie
kandydatów do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku Komunalnego do
Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku:
Radny Tadeusz Pasierb zgłosił kandydaturę Radej Marii Kuci oraz Radnego Edwarda
Knagi. Kandydaci wyrazili zgodę.
Radny Adam Kwaśniak zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Ojczyka. Krzysztof
Ojczyk wyraził zgodę.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zgłosiła kandydaturę Radnego Franciszka Brzyka.
Franciszek Brzyk wyraził zgodę.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyznaczył kandydaturę Radnego Bogusława
Babicz. Bogusław Babicz wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że według
kolejności zgłoszeń kandydatów głosowano:
Radna Maria Kucia- 19 za –jednogłośnie.
Rady Edward Knaga -19 za- jednogłośnie.
Radny Krzysztof Ojczyk- 19 za- jednogłośnie.
Radny Franciszek Brzyk – 18 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Radny Bogusław Babicz – 19 za – jednogłośnie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że w projekcie uchwały nastąpił błąd,
powinno być „Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę: poprawkę przyjęto jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę z poprawką i poddał pod głosowanie.

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie
wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Brzesko w Zgromadzeniu Związku
Komunalnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.
/uchwała została przyjęta jednogłośnie/

4/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że w projekcie
uchwały w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji widnieje zapis daty inny niż powinien być, ponieważ jest to data
wykonania tego projektu, zapytał czy są jakieś pytania do projektu? Uwag nie było.
Projekt odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb o
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał je pod głosowanie.
Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
/ uchwała została przyjęta jednogłośnie/

5/ Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Sekretarz w imieniu Burmistrza zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, w paragrafie
siódmym proponuje dopisać ustęp piąty, który będzie brzmiał „Pozostałe projekty prawa
miejscowego są konsultowane zgodnie ze Statutem Gminy Brzesko”
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że taka poprawka nie jest konieczna, ponieważ w
paragrafie pierwszym w ustępie drugim jest zapis „zasady przeprowadzenia konsultacji
społecznych w innych sprawach określają przepisy odrębne i Statut Gminy Brzesko.”
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, poinformował, że rzeczywiście widnieje taki
zapis i z tego względu wycofał wniosek o autopoprawkę.

Projekt odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb o
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk poddał je pod głosowanie.
Uchwała Nr IV/ 17/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
/ uchwała została przyjęta jednogłośnie/

6/ Radny Bogusław Babicz, poinformował, że w programach zazwyczaj zawarte są zapisy
dotyczące komisji konkursowych, które przeprowadzały konkursy, czy teraz te konkursy będą
powoływane w trybie ustawy, tzn. nie muszą być w programie?
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, one nie muszą być w programie, regulamin
konkursu i zasady są w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska, natomiast później powoływane są
komisje po ogłoszeniu konkursu.
Radny Kazimierz Sproski, zapytał czy ten regulamin odnośnie przydzielania środków
finansowych on obowiązuje tak jak w poprzednim roku, czy będzie on ogólnie dostępny
wszystkim organizacją?
Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, będzie on dostępny w momencie ogłoszenia. W
miesiącu styczniu będziemy chcieli ogłosić konkurs tak aby te środki, które są przydzielone
na 2011 rok zostały jak najszybciej przekazywane organizacjom.
Projekt odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb i
poddał je pod głosowanie.
Uchwała Nr IV/ 18/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
/ uchwała została przyjęta jednogłośnie/

7/ Sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek, zgłosił autopoprawkę Burmistrza Brzeska do
projektu uchwały: autopoprawka dotyczyła błędnego zapisu w paragrafie trzecim, szóstej
pozycji jest zapis: „Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku” powinno być „Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku”.
Pytań brak.
Projekt odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb i
poddał je pod głosowanie.
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Brzesko na rok 2011r.
/ uchwała została przyjęta jednogłośnie/

Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Radnemu Edwardowi Knadze: wystąpimy z pismem z urzędu do Ministra Skarbu w którym
zaznaczymy ten temat który Pan poruszył.
Radnej Halinie Mrówka: Organizacja ruchu na terenie Placu Kupieckiego oraz ulic przy
Intermarche i Przy Rondzie będzie przedmiotem najbliższej analizy Zespołu Inżynierii Ruchu
Drogowego. Urząd Miejski w Brzesku przedłoży propozycje organizacji ruchu na tym terenie.
W sprawie dodatkowego oświetlenia- do urzędu wpłynęło wiele wniosków o dodatkowe
oświetlenie dróg, które nie zostały zrealizowane w br. i będą sukcesywnie realizowane w
kolejnych latach. Przedmiotowy wniosek zostanie ujęty w propozycjach do realizacji i w miarę
posiadanych środków realizowany.
Oświetlenie jest na bieżąco w miarę środków wykonywane, wiadomo że jest więcej wniosków
niż możliwości. Rocznie przeznaczamy na modernizację i utrzymanie oświetlenia około 1
miliona złotych.

Radnemu Piotrowi Wyczesanemu:
Po przeglądzie mostu przez uprawnionego inżyniera- mostowca został ograniczony tonaż na
moście w Buczu na cieku Uszewka – co zostało odpowiednio oznakowane. Oznakowanie to
jest

systematycznie

niszczone-

było

wielokrotnie

uzupełniane.

W

tej

sprawie

interweniowaliśmy do policji. Nasz urząd zlecił opracowanie projektu przebudowy mostu i
projekt ten został wykonany. Do przebudowy mostu planujemy przystąpić w roku 2011- jeżeli
uzyskamy środki pomocowe. Wtedy też zostanie opracowany projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy. W sprawie boiska jeśli będą środki to rozważą, aby to boisko powstało. Została
już kiedyś wykonana analiza finansowa takiego boiska.
Radnemu Jerzemu Gawiakowi, w sprawie ul. Bocznej najlepiej uzyskać zgodę mieszkańców
ponieważ wtedy najszybciej jest wykonać i jest to bardzo tańsze rozwiązanie. Specustawę
stosuje się wtedy gdy już nie ma innego wyjścia lecz jest to bardzo kosztowne i długo czasu to
zajmuje, ponad kilkanaście miesięcy.
Przewodniczącemu Krzysztofowi Ojczykowi, w sprawie budowy hali, występują
rzeczywiście opóźnienia ale są związane z kilkoma przyczynami. Warunki atmosferyczne nie
były sprzyjające, są problemy z wykonawcą koszt budowy tej hali jest niski. \
Prezes MPK Krzysztof Gawor, odpowiedział Radnemu Bogusławowi Babiczowi w sprawie
dodatkowej linii na Cmentarz Parafialny. Linia została uruchomiona na wniosek jednej z Pań
radnych w imieniu mieszkańców. Dwa kursy które są na cmentarz, które w tym czasie stoją na
przystanku Ogródek Jordanowski linii Nr 3 i Nr 10, koszt to około 20zł dziennie, po zebraniu
Rady Nadzorczej ta linia została uruchomiona na okres próbny na 2 miesiące. W miesiącu
styczniu zawsze zostaje liczona liczba pasażerów, w styczniu 2011r również będzie liczenie
korzystających pasażerów z komunikacji oraz dodatkowo zostanie policzona liczba osób
korzystających z tej dodatkowej linii na cmentarz. Z obserwacji wstępnie wynika, że jest
niewielkie zainteresowanie.
Prezes MZGM-u Franciszek Mrzygłód, odpowiedział Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek w
sprawie zadłużenia czynszowego. W praktyce wygląda to tak, że przez 4-5 lat osoby o dużej
zaległości czynszowej nie są zainteresowani a jak się ich zatrudni to efekty są bardzo marne.
Przez pewien okres mieliśmy część sprzątających zatrudnionych na czas określony,
sukcesywnie zgłaszali się na między innymi na pół roku, a efekty były negatywne, chorobowe
itp. Sam jest zwolennikiem takiego rozwiązania lecz jest bardzo trudno to praktykować.
Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, odpowiedział Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek w
sprawie nowo powstającego obiektu handlowego. Wpłynął wniosek do urzędu w sprawie

wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach, zgłosiła to grupa inwestycyjna z
Warszawy o wydanie tych decyzji. Te decyzje nie przesądzają jeszcze o niczym, toczy się
obecnie postępowanie o decyzję środowiskową w sprawie dwóch sklepów, jeden sklep
o branży spożywczej, powierzchni 880 metrów², drugi o branży przemysłowej powierzchni
2900 metrów ². Zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do
Inspekcji Sanitarnej o opinię. Zarządzono aby sporządzić raport oddziaływania na środowisko,
został przesłany od do Regionalnego Dyrektora Środowiska oraz do Sanepidu o zaopiniowanie
czy ten raport jest dobry, czy spełnia wszystkie wymogi. Jeśli inwestor uzyska pozytywną
decyzję środowiskową kolejno będzie składał wniosek o decyzję zabudowy, inwestor powinien
posiadać zgodę gminy na wyjazd na ul. Kościuszki. takiej zgody od gminy jeszcze nie
otrzymał, lecz nie złożył wniosku w takiej sprawie obecnie.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek poinformowała, że ma nadzieję, że gmina będzie robić
wszystko aby nie wydać tych warunków zabudowy i zgody na wyjazd ul. Kościuszki. Radna
dodała, że nie wyobraża sobie samochodów które będą jechały do takiej powierzchni
handlowej i wjeżdżały na ul. Kościuszki.
Radny Edward Knaga, zapytał czy budynek byłego kina nie jest budynkiem zabytkowym,
oraz czy można było by wystąpić do GDDKiA o poszerzenie pasa obwodnicy na cele
komercyjne które będą tam prowadzone?
Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, ten budynek nie należy do rejestru zabytków. Jeśli
chodzi o wjazd z obwodnicy- o ten teren starało się kilku inwestorów i wykonywali takie
starania do GDDKiA, o to aby uzyskać wjazd w stronę obwodnicy lecz niestety było to
nieskuteczne i nikt nie uzyskał takiego pozwolenia. W sprawie wypowiedzi Pani Radnej
Katarzyny, gmina zrobi wszystko by przestrzegać procedur prawa a liczą, że radni oraz
mieszkańcy będą wspierać w tych działaniach.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, poinformował, że zbyt krótki okres czasu
na to aby sporządzić taką informację. Naczelnik przeprosił, za niedotrzymanie czasu w którym
miał przygotować informację. Po 1 stycznia zostanie poddane analizie wszystkie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał o kwestię odpłatności oraz o
reakcje dyrektorów szkół, jeżeli chodzi o wyniki osiągane przez uczniów z testów
kompetencyjnych, które były poruszane na ostatniej sesji.

Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, kwestia odpłatności jest regulowana
uchwałą Rady Miejskiej, ta uchwała na dzień dzisiejszy nadal obwiązuje, myślę, że po 1
stycznia dokonamy analizy wszystkich uchwał z zakresu oświaty i stosowne propozycję
zmiany przekażemy. Jeżeli chodzi o wyniki osiągane przez uczniów z testów kompetencji,
informowałem dyrektorów szkół o dyskusji na temat tych materiałów dotyczących tej sprawy.
Dyrekcja i rada pedagogiczna szkoły najpierw dokonana analiza następnie wprowadzi program
by poprawić tą problematykę, która uległa obniżeniu.
Ad. 12 Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminybrak.
Ad. 13 Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. –brak.
Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania.
Radny Kazimierz Sproski, poinformował radnych, że jak co roku organizowany jest 29
stycznia 2011r. Memoriał Szachowy im. Stanisława Migdała, poprosił aby radni ufundowali
swoją nagrodę składając na nią datki w dowolnej wysokości.
Sołtys

Sterkowca

Józef

Witek,

zapytał
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wpłynąć

na
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która

prosi

o pieniądze przy przejeździe kolejowym w Sterkowcu mimo, że dostaje pomoc
z ośrodka MOPS, ponieważ skarżą się kierowcy i mieszkańcy, że stwarzają zagrożenie. Dodam
iż pieniądze, które dostaje sklep dla nich na artykuły spożywcze często próbują zamienić na
używki.
Ad. 15 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof
Ojczyk zamknął obrady IV sesji . Obrady trwały od godz. 10:00 do godz. 13:00

