P R O T O K Ó Ł Nr V/ 2011

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
26 stycznia 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom V Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 20 radnych:
1. Babicz Bogusław,
2. Bogusz Krzysztof,
3. Brzyk Franciszek,
4. Chmielarz Ewa,
5. Gawiak Jerzy,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Knaga Edward,
10. Kucia Maria,
11. Lubowiecka Anna,
12. Mrówka Halina,
13. Ojczyk Krzysztof,
14. Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
15. Pasierb Tadeusz,
16. Smołucha Adam,
17. Sproski Kazimierz,
18. Strojny Paweł,
19. Sorys Jarosław,
20. Wyczesany Piotr.
Radny nieobecny usprawiedliwiony Adam Kwaśniak.
Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg.
załączonych list obecności, oraz :
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

2
Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady V Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Panią
Skarbnik oraz zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 20 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 było - Przewodniczący
stwierdził, że materiały zostały doręczone prawidłowo.
Następnie Przewodniczący zapytał radnych, czy są uwagi do przesłanego porządku obrad - uwag
nie było, w związku z czym przedstawił porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Brzesku,
zwołanej na dzień 26 stycznia 2011 roku:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 15.12.2010 r. i 29.12.2010 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
10. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
11. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2010 r.
12. Sprawozdanie z działalności Brzeskiego Magazynu Informacyjnego za rok 2010.
13. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku.
14. Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie wody
i odprowadzenie ścieków na rok 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022;
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2) Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Brzesko:
o

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

o

przedstawienie opinii wszystkich Komisji,

o

odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej,

o

przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki,

o

głosowanie autopoprawki Burmistrza,

o

głosowanie

poprawek

nieuwzględnionych

przez

Burmistrza

w

autopoprawce,

zgłoszonych przez radnych.
o

głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym przegłosowane
autopoprawki.

3) Zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4) Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla
celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
5) Przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2011;
6) Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku na
2011 rok;
7) Zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 15.12.2010r. i 29.12.2010 r.:
o

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 15 grudnia

2010r. był

wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego
poprawek w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie jego przyjęcie – głosowano 19 za – jednogłośnie - Protokół
został przyjęty.
o

Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia

2010r. był

wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego
poprawek w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie jego przyjęcie – głosowano 18 za , 1 wstrzymujący - Protokół
został przyjęty.
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W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk oddał głos Panu
Prezesowi MZGM w Brzesku Franciszkowi Mrzygłodowi, który chciał złożyć
wyjaśnienia dot. ostatnich doniesień prasowych i TVN w sprawie mieszkania dla Państwa
Patulskich.
Pan Prezes Franciszek Mrzygłód złożył wyjaśnienia w sprawie wyemitowanego w ostatnim
czasie programu przez Telewizje TVN Pt. ”kumoterstwo urzędników”, przybliżył historię
zajmowanego mieszkania przez Państwa Patulskich i Pani Korda.
Po wysłuchaniu Pana Prezesa Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że
w najbliższym czasie tym tematem zajmie się Rada Nadzorcza Spółki MZGM. Będzie zapewne
również wola przeanalizowania tego tematu przez komisje Rady Miejskiej i nic nie stoi na
przeszkodzie, aby tym tematem się zająć. Nie ma tego punktu w porządku obrad abyśmy mogli
go rozpatrywać, natomiast taka informacja była jak najbardziej potrzebna.
Pan Prezes Mrzygłód ma na dzisiaj wezwanie do Sądu dlatego został poproszony o zabranie
głosu w tej chwili.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Interpelacje pisemne zgłosili:
Radna Ewa Chmielarz złożyła trzy interpelacje:
1) W związku z interwencją mieszkańców Mokrzysk proszę o sprawdzenie oraz wykonanie
niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowego funkcjonowania gminnej drogi,
obecnie ulicy Siostry Katarzyny Przybytniak w Mokrzyskach. Ulica ta została wydzielona
w latach 1990-1992 na szerokość ok. l O metrów i grunty zostały zakupione przez gminę. Dwa
lata temu została wykonana nawierzchnia asfaltowa na szerokość ok. 3,5 metra. Brak poboczy
na całej długości drogi. W niektórych miejscach zostały wykonane bardzo głębokie rowy,
natomiast w niektórych częściach rowów rosną drzewa liściaste. Na obecnej szerokości
samochód nie ma możliwości wymijania. Nadmieniam, że z tej drogi korzystają mieszkańcy
Mokrzysk ul. Trakt Królewski, Stanisławska, Leśny Stok jeżdżąc do kościoła parafialnego
w Mokrzyskach oraz mieszkańcy Buczą, którzy jadą w stronę Brzeska.
Proszę o szybkie załatwienie i wyjaśnienie tej sprawy.
2) Mieszkańcy ulicy Januszowskiej w Mokrzyskach od strony Pana Zbigniewa Turleja w stronę
Szczepanowa proszą o remont drogi na tym odcinku ( nawiezienie kamieniem -wyrównanie
drogi). Prośbę swą motywują tym, iż przybywa domów na tym odcinku i mieszkańcy mają
trudności dojechania do swoich posesji. Proszę o pozytywne załatwienie prośby.
3) Zwracam się z prośbą o nawiezienie ulicy Stolarskiej w Mokrzyskach kamieniem i jej
utwardzenie. Pragnę nadmienić, że jest to droga z bardzo wielkimi wybojami i dołami.
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W okresie jesienno- zimowym droga ta jest błotnista i trudna do przejścia. Prośbę swą motywują
tym, iż przybywa domów na tym odcinku i mieszkańcy mają trudności dojechania do swoich
posesji. Proszę o pozytywne załatwienie prośby.
Radna Maria Kądziołka złożyła jedna interpelację :
Niniejszym wnoszę interpelacje dotyczącą bardzo dokładnego zbadania i wyjaśnienia
sprawy dotyczącej mieszkania po Pani Patulskiej, położonego przy ul. Okocimskiej.
Wnoszę,

aby sprawa ta została zbadana

przez Komisję Rewizyjną

Rady Miejskiej,

a wyniki kontroli przedstawione Radzie Miejskiej.
ad.5. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Zapytania złożyli:
Radny Jerzy Gawiak - przypomniał, że w ub. roku nie zostały wykorzystane środki finansowe
na remont dachu na budynku OSP w Jadownikach. W chwili obecnej dach przecieka i grozi
zniszczeniem budynku. Radny zapytał, czy sa szanse aby w br. ten dach został wyremontowany?
Radny Stanisław Góra zapytał:
1) kto sprząta i odpowiada za porządek na przystanku autobusowym MPK
naprzeciw sklepu KOBA przy ul. Mickiewicza. Znajduje się tam zawsze bardzo
duża ilość śmieci, a jakby nie patrzeć jest to wizytówka naszego miasta dla
podróżnych wjeżdżających i wyjeżdżających z naszego miasta. Nie najlepiej to
wygląda i należy wystąpić z pismem o uporządkowanie tego przystanku;
2) kto odpowiada za stan majątku po AR w Krakowie przy wjeździe do Poręby
Spytkowskiej. W chwili obecnej

zawalił się dach na jednym z budynków

i stwarza on niebezpieczeństwo dla dzieci. Należy zapytać kto odpowiada za te
budynki i aby je doprowadzono do takiego stanu technicznego, aby nie zagrażały
bezpieczeństwu.
Radny Jarosław Sorys zapytał:
1) w związku z realizacją zadania Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy chcę
zapytać ogólnie czy prace postępują zgodnie z harmonogramem?, a już bardziej
szczegółowo na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest realizacja tego zadania na ul.
Wschodniej,

Bujaka,

Staropolskiej,

i

Środkowej

w

Jadownikach?,

oraz

czy

przewidziane jest wykonanie nowych nawierzchni na drogach po skończeniu prac
kanalizacyjnych? W pierwszej kolejności pytam o nawierzchnie na ul. Środkowej i
Wschodniej gdzie nawierzchnie są bardzo zniszczone i wymagają niezbędnych
napraw. W związku z zapytaniami mieszkańców o warunki podłączenia się do kanalizacji,
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pytam czy zasadnym nie było by wystosowanie pisma przez

awik informującego w tej

kwestii do wszystkich zainteresowanych?
2) na

jakim

etapie

są

prace

związane

z

wykonaniem

projektu

kanalizacji części południowej Jadownik i części Okocimia ujęte w zadaniu budowa
kanalizacji w Gminie Brzesko na lata 2010-2011 czy jest szansa ich zakończenia
zgodnie z przyjętym okresem realizacji?
3) czy Gmina ma jaką koncepcję, szuka pomysłu na zagospodarowanie turystyczne
Bocheńca, kilka lat temu temat był poruszany, były nawet jakieś koncepcje, czy są
podejmowane w tej kwestii jakieś starania, aby wykorzystać walory turystyczne,
krajobrazowe i historyczne tego Grodziska?
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że
w ostatnim czasie odbyły się zebrania wiejskie w sołectwach Jasień i Wokowice, na których
ponownie na urząd sołtysa zostali wybrani radny Leszek Klimek i Pan Marian Czarnik,
którym serdecznie pogratulował ponownego wyboru.
Ad.6. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy:
Głos zabrał przedstawiciel MRG Sebastian Wawryka, który zapytał czy są organizowane
w czasie ferii atrakcje dla młodzieży, jak np. w roku ubiegłym. Jeżeli tak, to czy MRG będzie
mogła w organizowaniu tych zajęć.
Kolejnym problemem jest zorganizowanie

zawodów sportowych pomiędzy PG w Gminie

Brzesko, ale o tym porozmawia z Panem Przewodniczącym Komisji Oświaty.
Wiele razy był poruszany temat zorganizowania na terenie miasta miejsca do jazdy na rowerach
i deskorolkach. Przez wiele lat ten temat był omawiany, może wspólnymi siłami udałoby się nam
zorganizować takie miejsce.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział,

dwa lata temu zostało zorganizowane

lodowisko dla mieszkańców. Gmina zainwestowała w to lodowisko sporo środków finansowych
jednak chętnych do skorzystania raczej nie było, dlatego tez zrezygnowaliśmy z takiego pomysłu
w br. Przy basenie jest zorganizowane lodowisko naturalne, gdy tylko warunki atmosferyczne na
to pozwolą to można z niego korzystać. Jeśli chodzi o organizowanie pracy z młodzieżą to są
odpowiednie programy i harmonogram spędzania wolnego czasu. Wolny czas dla dzieci
i młodzieży organizuje MOK i poszczególne szkoły. Jeśli MRG ma propozycje jak spędzać wolny
czas w czasie ferii czy wakacji to należy to przedstawić, a my będziemy brali to pod uwagę, bo
jesteśmy za tym, aby ten czas młodzieży uprzyjemnić. Na takie zajęcia sa przeznaczane duże
środki dlatego też zachęca do skorzystania z tych propozycji.
Pani Małgorzata Cuber dyrektor MOK, odpowiedziała że MOK ma bardzo bogatą ofertę
atrakcji na ferie zimowe. Ten program na 2 tygodnie jest bardzo bogaty i zachęcamy wszystkich
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aby z nich skorzystać. MRG może pomóc w organizacji tego wypoczynku, od pewnego czasu
wielokrotnie zapraszała MRG do MOKU i czeka na propozycje i kontakt, aby można było
podyskutować i pewne działania, razem, wspólnie odbyć.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, że na pochwałę zasługuje fakt, że MRG
chętnie włącza się w te działania. Również w tych tematach należy skontaktować się
z Wydziałem Edukacji i Dyrektorem BOSIR.
Radny Kazimierz Sproski – ustosunkował się do pytania w sprawie utworzenia w Brzesku
skateparku. Są to sporty ekstremalne dla których jest potrzebny odpowiedni

certyfikat

i opiekun z uprawnieniami.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, ważne w tym zadaniu są koszty jak
również bezpieczeństwo i wzięcie odpowiedzialności w przypadku jakiegoś wypadku.
Przedstawiciel MRG Sebastian Wawryka zobowiązał się do pozyskania informacji w innych
gminach o wielkości kosztów na zorganizowanie skateparku.

Ad.8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji.
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie.
Radny Bogusław Babicz zapytał, w sprawie Zarządzenia Burmistrza Brzeska Nr 5/2011
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Brzesko. Jakiego podmiotu dotyczy ta
zgoda.
Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
Ad.10.

Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od

ostatniej sesji.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radny Stanisław Góra – Komisja Gospodarki Finansowej;
 Radny Jarosław Sorys w zastępstwie radnego Adama Kwaśniaka – Komisja
Prawa, Porządku Publicznego i Promocji;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, / dodatkowo sprawozdanie z posiedzenia komisji 27.12.2010 r./
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 Radny Leszek Klimek – Komisja Rewizyjna;
 Radny Kazimierz Sproski – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
 Rady Adam Smołucha - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;
 Radny Bogusław Babicz – Komisja Statutowa.
W nawiązaniu do przedstawionych sprawozdań komisji, w dyskusji poruszono następujące
tematy:
o

Sołtys Marek Kośmider zapytał w temacie przygotowania harmonogramu
prac związanych z najpilniejszymi remontami chodników, które należy wykonać
w pierwszej kolejności.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział - wydział merytoryczny UM przedstawi na
komisjach najpilniejsze potrzeby w zakresie remontów chodników, dróg czy też oświetleń.
Usiądziemy wspólnie

i będziemy w tym temacie rozmawiać. Tryb konsultowania tych

najważniejszych potrzeb na pewno będzie w miesiącu marcu br.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, jeśli chodzi o nowe chodniki to przyjęta
została zasada ze na bieżąco zgłaszane są wnioski, aby takie chodniki budować. Wnioski te
dotyczą budowy chodników przy drogach powiatowych lub tez wojewódzkich. Pierwszym
elementem jest wykonanie dokumentacji na budowę chodnika. Pan Burmistrz przybliżył jak te
prace przygotowawcze są prowadzone. Jako gmina zgłaszamy wnioski na te chodniki, na które
jest gotowa dokumentacja i pozwolenie,

przybliżył na które chodniki jest przygotowana

dokumentacja i pozwolenie na budowę, oraz jakie zgłoszono wnioski w sprawie budowy
chodników w poszczególnych miejscowościach. Powiat zwrócił się do gminy aby zadeklarowała
wole budowy chodników przy drogach powiatowych i gmina taka propozycje złożyła. W tym
roku budżetowym powiat ma mniej środków na budowę chodników i okazje się niedługo jaka
będzie ich deklaracja.
Jeśli będzie deklaracja ze strony powiatu, że na konkretne środki zabezpieczy środki finansowe
to wówczas zmianami w budżecie zabezpieczymy również własne środki na ten cel. Jeśli chodzi
o remont dróg i chodników oraz oświetlenia, to od wielu lat przyjęliśmy taka zasadę, że po
uchwaleniu budżetu jeśli wiemy jaka została przeznaczona kwota na ten cel, wówczas radni
wraz z sołtysami

na komisjach wskazują i ustalają priorytety co na poszczególnych

miejscowościach i sołectwach będzie budowane i w ramach przyznanych środków te zadania
realizujemy.
Radny Jarosław Sorys

odpowiedział sołtysowi wsi Mokrzyska w temacie dot.

zawnioskowanych przez Komisje Prawa chodników do budowy w roku 2011.
Sołtys Marek Kośmider ponowił swoje zapytanie, czy gmina ma rozeznanie gdzie są
największe zagrożenia i gdzie te chodniki w pierwszej kolejności należy wybudować.
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Radny Jarosław Sorys odpowiedział, przez Komisje Prawa zostały podjęte wnioski, na
wnioski zgłoszone przez członków komisji a następnie przedstawiono je Panu Burmistrzowi.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że w momencie kiedy będziemy wspólnie
obradować na komisjach i decydować o wydaniu tych środków czy to na remont czy też budowę
nowych chodników, to niewątpliwie jednym z najważniejszych podstaw będzie bezpieczeństwo
mieszkańców. Należy przede wszystkim przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom które mamy już
zdiagnozowane i o których wiemy, jak np. w Morzyskach przy ul. Parafialnej.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik poruszył temat udzielanych ulg przez komisje RM.
Komisje rozpatrują wnioski mieszkańców o udzielenie ulg , czy też zwolnienia z opłat kanalizacji.
Zawnioskował, aby przed podjęciem decyzji komisje zasięgały opinii RS. Okazuje się, że wnioski
bezpośrednio wpływają do komisji bez opinii RS i są takie przypadki, że mieszkaniec jest za
granicą, jeździ drogim samochodem, a komisja podejmuje wniosek o umorzenie mu zaległości
finansowych względem Gminy. Jako przykład Pan Sołtys podał informację, że ktoś prowadzi
firmę budowlaną, a komisja zwalnia go z opłat za kanalizacje.

Są jednak ludzie, których

naprawdę wypadałoby zwolnić, ale nie chcą występować o takie zwolnienia. W statucie sołectwa
jest wyraźnie zapisane, że mieszkaniec występuje o opinię do Rady Sołeckiej i sołtysa. Komisje
powinny zasięgać opinii o danym mieszkańcu czy to zwolnienie jemu się należy czy nie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, komisja podejmując opinie o zwolnieniu,
umorzeniu bądź częściowemu rozłożeniu na rat zaległości nie podatkowych, zawsze posiłkowała
się i nadal to robi, wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez MOPS.
MOPS jest najbardziej władnym organem gminy do weryfikowania tych wniosków. Jeśli Pan
Sołtys z dzisiejszego sprawozdania komisji usłyszał, że w stosunku do mieszkańca jego
miejscowości opinia komisji została podjęta, to winien to zgłosić Panu Burmistrzowi i winno to
zostać zweryfikowane. Jeśli tak jest naprawdę, to w tym konkretnym przypadku należałoby
zderzyć opinię sołtysa, Rady sołeckiej z opinią MOPS-u, bo wynika z tego, że ktoś mija się
z prawdą i należy to wyjaśnić. Jest kilka trybów składania wniosków przez mieszkańców.
Mieszkaniec może złożyć wniosek do Burmistrza i nie ma obowiązku składania go do Rady
Sołeckiej. Komisje Rady Miejskiej nie mają również obowiązku zasięgania opinii RS, nie ma
nawet takiego upoważnienia ustawowego. Pan Burmistrz ma prawo zażądać opinii komisji, ale
komisja już nie.
Radny Stanisław Góra przewodniczący komisji Gospodarki Finansowej zapewnił w imieniu
komisji, że każde podanie

w oparciu o załączone dokumenty zostało bardzo dokładnie

przedyskutowane. W tych dokumentach jest szczegółowo wyliczony dochód na osobę, jest
stosowna ustawa, która określa czy taki dochód jest przekroczony czy też nie. Jeśli są informacje
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ściśle określone, to nie widzi żadnych możliwości, aby komisja je podważyła, bowiem organ
który wystawia taki dokument jest wiarygodny i na nim się opieramy jako komisja. Zapewnił, że
komisja opiniuje takie zwolnienia pozytywnie, tylko wówczas jeżeli z dokumentów wynika, że
płatnik nie ma możliwości spłacenia tej należności. Jeżeli pojawia się wątpliwości co do tego to
należność rozkładana jest na raty. Być może i tutaj będą takie przypadki, że ktoś oszukuje
i naciąga, ale w świetle tych dokumentów, które my mamy nie ma wątpliwości i poprzez
głosowanie zapada decyzja o umorzeniu takiej zaległości.
Skarbnik Celina Łanocha przypomniała, że uchwała o umarzaniu zaległości cywilnoprawnych została zmieniona i teraz ta uchwała zakłada umorzenia nie tylko na podstawie tylko
wywiadu środowiskowego tylko ogółu zebranych informacji. Sprawa o której mówi Pan Sołtys
zostanie ponownie rozeznana, ponieważ ma ona duże znaczenie nawet w tym aspekcie, że ktoś
ubiega się o pomoc z opieki społecznej i wszystkie dokumenty wskazują, że ta pomoc mu się
należy, ale z wywiadu środowiskowego wynika, że ta pomoc mu się nie należy. Wydaje się
zasadne, że moglibyśmy się posiłkować opinią RS nie na zasadzie tej opinii która mu już mamy,
ale taką opinią niezależną RS czy sołtysa, nie byłoby to z niczym sprzeczne.
Dalej w dyskusji radni analizowali temat dot. umorzeń jw.
Radna Maria Kądziołka zapytała w kwestii sprawozdania z prac Komisji Gospodarki
Komunalnej dot. ul. Brzezowieckiej. W ubiegłym roku
opracowania koncepcji rozwiązań komunikacyjnych

podjęliśmy działania w sprawie

na Osiedlu „Kościuszki-Ogrodowa”.

Koncepcja ta jest w końcowej fazie opracowywania. Chcemy wprowadzić rozwiązania związane
ze zmianą organizacji ruchu na całym Osiedlu. Do niektórych bloków praktycznie nie ma
dojazdu. W koncepcji próbujemy wprowadzić rozwiązania związane z wprowadzeniem zmian
w organizacji ruchu, między innymi poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
z wylotem na łącznik z ul. Brzezowiecką. Radna zapytała czy projekt koncepcji był przedmiotem
analizy komisji? Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej omawiana była również
sprawa mieszkania przy ul. Matejki. Tę samą sprawę omawiała Komisja Gospodarki
Komunalnej.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej otrzymaliśmy tylko sam wniosek, w którym
brak było opinii budowlanej, opinii zarządcy budynku, jak również opinii mieszkańców. Komisja
Gospodarki Finansowej podjęła wniosek o rozpatrzeniu przedmiotowego wnioski po otrzymaniu
wszystkich niezbędnych opinii i dokumentów. Wnioski tych dwóch komisji są różne.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek odpowiedziała, że wg. niej opinia osób mieszkających
w tym budynku nie jest niezbędna, bo to w niczym im nie przeszkadza. Najbardziej pożądana
opinia to opinia zarządcy nieruchomości i inspektora budowlanego czy jest możliwe wykonanie
tych prac.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że projekt dot. ul. Brzezowieckiej jest
jeszcze z lat 90-tych i był przygotowany jako plan osiedle Szkolne. Plany te już wygasły, dlatego
pomysł jest bardzo cenny,

bo dzięki temu udrożnione zostaną ścieżki komunikacyjne dla

Osiedla Ogrodowa.
Radna Maria Kądziołka – zwróciła uwagę, że na Osiedlu Ogrodowa brak jest dróg
pożarowych, nie ma zachowanych żadnych norm bezpieczeństwa. Jako przykład radna podała
blok nr 14 na osiedlu Ogrodowa, gdzie gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia nie dojedzie karetka
pogotowia ratunkowego, straż pożarna czy inne służby techniczne.
Koncepcja związana ze zmianą organizacji ruchu była przygotowywana w ostatnich miesiącach,
zapewne jest na ukończeniu, tak, że poszczególne komisje będą mogły się z ni9a zapoznać.
Ad.11. Sprawozdanie z funkcjonowania MOPS za okres 2010 r.
Sprawozdanie na piśmie radni otrzymali w materiałach.
W dyskusji radni zadawali pytania dot:
Radna Ewa Chmielarz zapytała, ile jest dzieci dożywianych w rodzinach niepełnych

na

terenie gminy Brzesko?
Pani Marta Skowron MOPS w Brzesku odpowiedziała, że w chwili obecnej jest dożywianych
247 dzieci w 122 rodzinach niepełnych, ogólnie w Ośrodku Pomocy Społecznej 197 rodzin
niepełnych jest objętych pomocą.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała, jak często korzystają z Hostelu ofiary przemocy
w rodzinie?
Pani Marta Skowron MOPS w Brzesku odpowiedziała, w roku ubiegłym z Hostelu
skorzystały 3 osoby.
Radna Halina Mrówka zapytała, czy przynajmniej jedna z kobiet, która brała udział
w szkoleniu ze środków Unii Europejskiej uzyskała zatrudnienie po jego ukończeniu?
Pani Marta Skowron MOPS w Brzesku odpowiedziała, że ten projekt jest już prowadzony
przez okres 3 lat i z poprzednich lat zatrudnienie uzyskało około 12 kobiet.
Radny Jarosław Sorys zapytał, czy klienci MOPS z czasem nie uzależniają się od pomocy
Ośrodka i nie podejmują własnych prób pozyskania dochodów na utrzymanie rodziny?

12
Pani Marta Skowron MOPS w Brzesku odpowiedziała, należy przyznać, że jest część rodzin,
które z pokolenia na pokolenie korzysta z pomocy MOPS-u. Jest to znaczna ilość osób, które
korzystają z usług MOPS, ale są również rodziny, które się usamodzielniają w miarę upływu
czasu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk w nawiązaniu do wypowiedzi Sołtysa wsi Wokowice
Mariana Czarnika zapytał, jak jest przygotowywana przez MOPS opinia

środowiskowa

o osobach starających się o umorzenia itp.? W kontekście tego o czym mówią sołtysi, czy MOPS
nie powinien na etapie przygotowywania, bo ma do tego delegacje ustawową zasięgnąć opinii
u Rady Sołeckiej?
Pani Marta Skowron odpowiedziała, odpowiedź na to zapytanie zostanie udzielona na
piśmie po dokładnym sprawdzeniu.
Sołtys Józef Witek poprosił o podanie ile Państwo C. otrzymują pomocy z MOPS, ponieważ
jest wstyd mieszkańcom Sterkowca, że żebrzą na przystankach i dworcu PKP. Czy są jakieś
możliwości aby to przerwać?
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że kwestia utrudnień w ruchu drogowym
to jest sprawa dla policji i MOPS tego nie rozwiąże.
Ponadto przewodniczący poinformował, że uzyskał informacje iż są takie sytuacje w MOPS,
kiedy przychodzi mieszkaniec i chce złożyć wniosek o pomoc finansową, a nie ma w tym
momencie pracownika, który obsługuje dany rejon. Nie może być tak, że odsyła się tą osobę
z niczym i mówi się proszę przyjść wówczas jak pracownik wróci z urlopu, bo nikt tej osoby nie
zastępuje. Poprosił, aby nie dochodziło do sytuacji, że odsyła się petenta tylko dlatego, że którejś
pani nie ma.
Pani Marta Skowron odpowiedział, że ta sprawa była w ostatnim czasie poruszana na
naradzie przed odejściem Pani dyrektor na zwolnienie lekarskie. Przez kolejne miesiące Pani
Skowron będzie zastępować Panią dyrektor i postara się dopilnować tej sprawy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że gmina dopłaca RPWiK do cen wody
i ścieków dla mieszkańców gminy. MOPS przyznaje również zasiłek celowy, wiemy że budżet
gminy jest bardzo obciążony, ale czy docelowo dałoby się tym ludziom najbardziej
potrzebującym udzielać pewnej formy reko0mpensaty, dopłat do ponoszonych kosztów za
ścieki, oczywiście po wnikliwej ocenie i rozeznaniu sytuacji. Po takim rozeznaniu moglibyśmy
uniknąć sytuacji jaką mamy dzisiaj, że dopłacamy wszystkim, a najczęściej osobom zamożnym,
których stać na zapłacenie, a zużywają duże ilości wody i ścieków. Najlepiej, aby te środki
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zostały przeznaczone dla MOPS na ten cel. Należy zmienić sposób dofinansowania dla osób
najbardziej potrzebujących.
Na zapytanie Przewodniczącego odpowiedzi udzieliła Pani Skowron - MOPS kieruje dopłaty
do Zakładu Energetycznego, Aptek dla podopiecznych najbardziej potrzebujących.
Po wyczerpaniu dyskusji Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z Funkcjonowania
Miejskiego Ośrodka Pomocy w Brzesku za 2010 rok.
Ad.12. Sprawozdanie z działalności Brzeskiego Magazynu Informacyjnego za rok
2010.
Sprawozdanie pisemne radni otrzymali w materiałach.
W dyskusji nad sprawozdaniem radni zadawali pytania:
Radny Krzysztof Bogusz zapytała w temacie zmniejszenia nakładu wydawania BIM z 700
sztuk na 500 sztuk. Czy były aż takie duże zwroty, że ta ilość została tak ograniczona?
Redaktor Naczelna BIM Zofia Sitarz odpowiedziała, działanie to zostało podjęte ze
względu na oszczędności. Budżet na 2011 rok jest niższy o 15 tysięcy złotych w stosunku do roku
poprzedniego i musimy się zmieścić w kosztach. Po przeliczeniu sprzedaży z roku ubiegłego
i wyliczeniu środków jakie są zabezpieczone na druk BIM-u musieliśmy nakład zmniejszyć. Są
wstępne ustalenia, bo jesteśmy w trakcie rozmów z reklamodawcami, którzy są skłonni podpisać
umowy na cały rok, może to spowodować ze ten nakład zostanie zwiększony.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że była dotychczasowa praktyka, że druk
BIM-u dokonywał się w dwóch naszych brzeskich drukarniach. Czy ten fakt miał wpływ na
koszt jednostkowy tego druku?
Redaktor Naczelna BIM Zofia Sitarz odpowiedziała, w roku ubiegłym na skład
komputerowy i druk BIMU była kwota ponad 23 tysiące złotych. Do tej pory była taka praktyka,
jeszcze za poprzedniego burmistrza Brzeska, że skoro w Brzesku są dwie drukarnie to pół roku
BIM jest drukowany w jednej drukarni i pół roku w drugiej. Nie wpływa to w żadnym stopniu na
koszty druku. Pod koniec ub. roku wysyłaliśmy zapytanie o cenę bo otrzymaliśmy mniejsze
środki na to zadanie i faktycznie drukarnia Państwa Mastek dała nam lepszą ofertę
i podpisaliśmy z nimi umowę na ½ roku.
Radny Franciszek Brzyk zapytał, czy to sprawozdanie BIM które radni otrzymali w dniu
dzisiejszym to jest sprawozdanie pani redaktor, które zastąpi
zgodnie z obowiązującą uchwała Rady Miejskiej.

sprawozdanie do 31 marca
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Redaktor Naczelna BIM Zofia Sitarz odpowiedziała, że jest to sprawozdanie finansowe,
które zostało przygotowane przez kierownika Biura Promocji

we współpracy z wydziałem

finansowym. Nie ma w tym sprawozdaniu nic wspólnego ze sprawozdaniem za rok 2010 jakie
jest zobowiązana przedstawić

do końca miesiąca marca. Jest do tego zobowiązana,

sprawozdanie będzie bardzo szczegółowe tylko poza kwestiami finansowymi.
Radny Franciszek Brzyk przypomniał, że w poprzedniej kadencji otrzymał od Pana
Burmistrza odpowiedź, iż radni nie otrzymali takiego sprawozdania, ponieważ

nie było

odpowiednich przepisów wykonawczych, a uchwała została podjęta w maju 2008 roku, czyli
sprawozdanie winno być za lata 2009 i 2010.
Z odpowiedzi jaka otrzymał wynikało również, że 100 sztuk BIM-u jest rozdawane bezpłatnie
dla różnych instytucji i osób. Dzisiaj została podana informacja, że ograniczono nakład do 500
egzemplarzy, odejmując od tej liczby wspomniane 100 sztuk wynika, że do dystrybucji pozostaje
tylko 400 egzemplarzy.
Zofia Sitarz odpowiedziała,

ile egzemplarzy BIM jest przekazywanych do bezpłatnej

dystrybucji.
Po wyczerpaniu dyskusji Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z Funkcjonowania
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego za 2010 rok.
Ad.13. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że to
sprawozdanie było omawiane na komisjach RM, zapytał czy są pytania do tego sprawozdania?
Radny Bogusław Babicz, poinformował iż widać ze sprawozdania, że strefa płatnego
parkowania przynosi zyski, dlatego zapytał, czy nie warto było by rozszerzyć tych stref płatnego
parkowania

ewentualnie

nowe

miejsca

parkingowe,

na

terenie

miasta.

Obecnie wykonane jest lodowisko naturalne, czy nie warto było by się zastanowić na przyszłość
nad tym, aby powstało takie lodowisko jak w Nowym Sączy przy pływalni, zasilane one jest
energią z podgrzewania wody.
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, jeśli chodzi o możliwość zwiększenia miejsc
parkingowych, jest to możliwe lecz wg. opinii prawnej musi być to konsultowane ze starostwem.
W sprawie lodowiska, oczywiście, że mamy zamiar takie wykonać lecz to zależy wszystko od
środków finansowych. Koszt takiego lodowiska jest to koszt w granicach 50-60 tysięcy złotych
o niedużych rozmiarach.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, aby najpierw zwrócić uwagę na to
jaka będzie frekwencja młodzieży na naturalnym lodowisku, a dopiero potem pomyśleć nad
nowym projektem innego lodowiska.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, jaka jest obecnie
liczba osób zatrudnionych zajmujących się sprawami parkingów a jaka liczba będzie po
wprowadzeniu zmian oraz jaka będzie liczba osób z którymi zostanie rozwiązany stosunek
pracy?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, obecnie na parkingach pracuje 18 parkingowych, to są
umowy cywilno-prawne czyli umowy zlecenia, osoby te są poinformowane, że 6 z nich na pewno
straci prace, z tego względu, że zmieni się troszkę organizacja, sposób pobierania opłaty.
Planowane jest 8 osób jako parkingowi, kierownik biura obsługi oraz referent. Ilość tych osób
siłą rzeczy się zmniejszy, część osób wiem, że już sobie gdzieś jakąś prace poszukały. Na
kontrolerów będzie ogłaszany nowy nabór, będą kryteria wyższe niż do tej pory i nie jest
powiedziane, że Ci którzy obecnie są parkingowymi nie będą kontrolerami.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, z tego wynika, że
praktycznie 18 osób traci prace. Czy został zatrudniony ktoś, z osób które obecnie pracują ?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, nie, ponieważ nie miał takich kwalifikacji do tego
stanowiska.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, jakie to
stanowisko?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, kierownik biura obsługi stref płatnego parkowania.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, jakie warunki były
do spełnienia?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, przede wszystkim wykształcenie wyższe 5 lat pracy na
kierowniczym stanowisku i doświadczenie. Zgłosiło się dwóch kandydatów.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, gdy były planowane
zmiany wówczas, przy udziale Pani Skarbnik, była mowa rzeczywiście, że z tych 18 osób zostanie
między 8 a 10 osób. Do planu zostało założone 10 osób. Na komisji Gospodarki Komunalnej, był
podjęty wniosek, aby zostało 8 osób.
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, na jednej komisji był podjęty wniosek, aby było tylko
4 kontrolerów, a wniosek komisji komunalnej był taki, aby utrzymać te 8 osób, które były
planowane jako pierwsza wersja.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, moje zdanie jest takie,
aby te 8 osób utrzymać. Dlaczego tylko 4 osoby są rekomendowane, jesteśmy przed
uchwaleniem tego budżetu?
Radny Franciszek Brzyk, poinformował, że mówimy teraz o różnych rzeczach, przedtem
rozmawialiśmy i do tej pory funkcjonowały tam osoby które były tam zatrudnione na umowę
zlecenie, nie były to etaty w tej chwili mówimy o zmianie zasad w ogóle tej strefy parkowania
i będą z tego wynika osoby zatrudnione na nie umowy zlecenie lecz na umowy o prace na
etatach, którzy będą mieć zakreślony zakres obowiązków. Wolałbym, aby Pan Dyrektor wyjaśnił,
jakie są w tej chwili wymagania w stosunku do tych osób, które tam będą pracowały i czy
ewentualnie te osoby, które dotychczas były zatrudnione, spełniają ewentualne wymagania, żeby
przejść na zatrudnienie poprzez umowę o prace, czy mają szanse?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, 18 osób, które teraz obecnie pracują na umowę zlecenie
to umowa z nimi się kończy załóżmy pod koniec miesiąca. Jeżeli będzie taka konieczność to
przedłużymy o miesiąc.
Radny Franciszek Brzyk, poprosił Dyrektora aby przybliżył, czy te osoby są zainteresowane
przekształceniem swoich umów zlecenia na umowy o pracę, podjęciem pracy na stanowisku
etatowym.
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, z tych osób którzy są na umowy zlecenie z parkingowych,
nikt do mnie się nie zwrócił się z żadnym pismem ani prośbą o zatrudnienie, o pracę, albo że
chce pracować jako parkingowy. Oni wiedzą, że będzie zmiana tego sposobu, że część z nich
straci pracę, poinformowaliśmy ich.
Radny Adam Smołucha, zapytał kiedy planowany jest nabór na wolne stanowiska?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, od przyszłego tygodnia będziemy zaczynać nabór, ukaże
się na stronie internetowej.
Radny Jerzy Gawiak, poinformował, aby nie tylko na stronie BOSiR-u ukazała się
informacja, ale przede wszystkim na stronie urzędu.
Radna Maria Kucia czy klub Seniora, który mieścił się na kręgielni, po reorganizacji będzie
mieć w dalszym ciągu możliwość prowadzenia zajęć?
Dyrektor BOSiR-u Marek Dadej, nie wiem na jakiej zasadzie te panie tam były, ale
rozmawiałem z nimi, będą mieć możliwość korzystania.
Rada Miejska przyjęła informacje na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku.
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Ad.14. Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie
wody i odprowadzenie ścieków na rok 2011.
Radny Jerzy Gawiak, zapytał czy RPWiK wykonuje coś we względzie obniżki cen, czy jest
również we względzie budowa oczyszczalni miejskiej?
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, spółka prowadzi oszczędności na ile pozwala na to
sytuacja z uwagi na to, że pewne przepisy co do jakości produkcji nas obligują i my musimy te
przepisy unijne wypełniać, czyli jest to związane z modernizacją stacji uzdatniania wody
pewnych obiektów itd. Jeśli chodzi o budowę nowej oczyszczalni, w pewnym sensie usprawniła
by ekonomiczną część tej strony ustalenia taryf za ścieki.
Radny Jerzy Gawiak, dodał, że obliczył sobie te opłaty które są poza opłatami za wodę, są to
bardzo wysokie opłaty ok. 17 zł miesięcznie na jedno gospodarstwo. Coś trzeba działać w tym
kierunku, aby mieszkańcy płacili mniej.
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, taryfa jest taryfą, opłaty stałe - opłaty abonamentowe, tam
są pewne składniki, które niestety bez względu na ilość sprowadzanych ścieków bądź sprzedaż
wody spółka ma pewne stałe koszty. Te koszty są uzasadnione bo nie przekraczają 15% kosztów
ogólnych, które możemy prawnie włożyć są to koszty w wysokości 10 %. Jeżeli zmniejszymy te
opłaty za gotowość i opłaty za rozliczenia to przełoży się na koszty jednostkowe wody i ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał jak wygląda kwestia strat na
ściekach tzn. jaka jest różnica na liczniku głównym przy oczyszczalni w Browarze a sumą
liczników indywidualnych domostw? Jaka jest skala kradzieży? Jaka jest dynamika płac za
ostatnie cztery lata? W związku z tym, że zmienią się taryfy, pozostaje kwestia pobierania opłaty
za odczyt, odczyt jest raz na dwa miesiące a opłata jest pobierana za dwa miesiące, czy w tej
nowej taryfie temat ten zostanie już załatwiony, czy dalej będzie tak, że pracownik RPWiK-u
przyjdzie sprawdzić wodomierz raz na dwa miesiące a rachunek jest zestawiony razy dwa? Czy
ten temat już opanowaliście, czy dalej to tak zostało?
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, dalej tak to zostało. Ta opłata jest na miesiąc, z uwagi na
to, że przepisy tak stanowią, kalkulację cen i opłat oraz stawek robi się w oparciu kalkulacji na
miesiąc. Kalkulacja tej opłaty na odbiorcę tego „inkasenta” jest rozłożona na miesiąc, taka
konstrukcja taryfy te sprawy reguluje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, faktycznie zmieniła się tylko nazwa
opłaty, żeby nie można powiedzieć, że to jest za odczyt tylko jakoś inaczej się nazywa.
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Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, jeśli chodzi o stratę ścieków, skala ta w okresie 2010r. była
dość duża z uwagi na rok bardzo obfity w deszcz, porównując to w jakiś sposób procentowo
i ilościowo to, odprowadzamy normalnych ścieków około miliona metrów sześciennych na
oczyszczalnie do Browaru, w granicach 200 tysięcy za które zapłaciliśmy były to wody opadowe.
Spadły pewne koszty związane z kanalizacją, będziemy prowadzić dość ostrą kontrolę jeśli
chodzi o siedź kanalizacyjną na terenie naszego miasta, spółka została wyposażona w kamerę
samojezdną wbudowaną w samochodzie do przeprowadzenia kontroli połączeń wód opadowych
do kanalizacji sanitarnej.
Sołtys Józef Witek, ile mniej więcej przybywa osób nowych do pana spółki, ile przychodzi do
pana beczek, bo przecież nie cała gmina jest skanalizowana?
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, my tych beczek w tym rejonie nie przyjmujemy, bo nie
mamy punktu zlewnego, ponieważ oczyszczalnia to przyjmuje, czyli Calsberg Okocim. My
posiadamy podzlewny na naszej oczyszczalni (biologicznej nie na ścieki przemysłowe)
w Sterkowcu na „Zajaziu” i tam część beczek z tamtego rejonu tam krąży. Najwięcej klientów
przybywa do przyłączy wody, ale są to ułamki procent. Straty wody - jest to bardzo
skomplikowana sytuacja, największe straty wody w okresach letnich, wtedy kradzież wody
z hydrantów jest makabryczna. Wzrasta o 10-15% niż normalne straty które występują na
bieżąco. Na dzień dzisiejszy w porozumieniu ze strażą robimy inwentaryzacje hydrantów
i uzgodnić chcemy kwestie likwidacji, tam gdzie one nie są potrzebne. Ta skala w okresie
zimowym jest to ok 24-26 %, a w okresie letnim 34-35 % jest to bardzo dużo.
Radny Jarosław Sorys, czy likwidacja tych hydrantów, to jest jedyne działanie, które ma
przeciwdziałać tym stratą? Czy podejmujecie Państwo jakieś inne mające zapobiec tym stratą?
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, jedno to są hydranty, następne to jest remont sieci
wodociągowej, gdzie podejrzewają, że są wycieki.
Radny Jerzy Gawiak, poinformował przypadek jaki spotkał w swojej miejscowości, dot.
studzienek betonowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że należy ponieść koszt
zablokowania studzienek. Zaproponował, aby sołtysi wsi wykonali „mały wywiad” na terenach
sołeckich i zweryfikować te sprawy.
Radny Krzysztof Bogusz - jak wygląda wykrywalność, jak się kształtują kary?
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Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, w standardowej umowie jest zapis, kara jest w wysokości
500 zł.
Sołtys wsi Mokrzysk, zapytał jaki jest procent wykorzystania oczyszczalni na „Zajaziu”.
Słyszę, że 50 procent mieszkańców Jadownik jest podłączonych do kanalizacji, co z pozostałą
częścią, czy czasem tutaj nie tkwią rezerwy które by pozwoliły na obniżenie kosztów np. za
ścieki? Jaki jest procent mieszkańców którzy podłączyli się do sieci kanalizacyjnej, a którzy do
tej pory tego nie zrobili z różnych przyczyn?
Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś, jeśli skończymy tą inwestycję ze środków unijnych – czyli
ul. Środkową, Wschodnią, Bujaka i Staropolską to będziemy mieć oczyszczalnie w 100%
wykorzystaną.
Radny Stanisław Góra, zwrócił uwagę na pewien aspekt. Wbrew pozorom nie wszyscy są
oszustami i każdemu zależy aby sobie i sąsiadowi nie zatruwać życia odprowadzając ścieki do
przydrożnego rowu. Popatrzmy na to, ile kosztuje wywóz beczką oraz jaka jest pojemność tych
studzienek i gdyby ktoś chciał postępować „jak bozia nakazuje” ile razy trzeba było te studzienki
wywieź?! Kogo z polskich rodzin nawet tych uczciwych, kogo było by na to stać?! Najpierw karać
tych których mają możliwość podłączenia się, gdzie biegnie obok nich kanalizacja, ale tego nie
robią. Wielu z tych ludzi którzy nie mają możliwości odprowadzenia, chętnie by się do
kanalizacji przyłączyli, żeby uciec od tych płatności.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat został
przyjęty lecz nie przyjmujemy do wiadomości wysokości stawek za cen na dostarczaną wodę
i odprowadzenia za ścieki, ponieważ są za wysokie.
Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie wody
i odprowadzenie ścieków na rok 2011 została przyjęta przez Radę Miejską.
30 minutowa przerwa w obradach.
Obrady wznowione po przerwie.
Ad.15. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022.
Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła opinie RIO w Krakowie do projektu uchwały w sprawie
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022./ stanowi
załącznik do protokołu/.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk przedstawił treść
projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty
19 za, jednogłośnie jak niżej /19 radnych obecnych na sali/:
Uchwała Nr V/ 20/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022.
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Brzesko;
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła opinie RIO w Krakowie.
b) przedstawienie opinii wszystkich Komisji RM. Skarbnik Celina Łanocha odczytała
wszystkie opinie komisji.
c) odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej.
Przewodniczący Komisji Finansowej Stanisław Góra odczytał stanowisko Komisji Gospodarki
Finansowej.
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza i ewentualnej autopoprawki.
Autopoprawek, dokonała Skarbnik Celina Łanocha.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał, czy są jakieś pytania?
Radny Kazimierz Sproski, poruszył sprawę dotacji stowarzyszeń sportowych - podziękował
wszystkim radnym, że przydzielili dodatkowe 100 tysięcy złotych, lecz zwrócił uwagę na to, iż
ogólnie jest to zmniejszenie przeszło 40% w stosunku do ubiegłego roku. Co zrobić z młodzieżą,
która uczestniczyła w klubach, powiedzieć im „dowidzenia” bo nie mamy środków?! Musimy
w pewien sposób ograniczyć, a kluby również swoją działalność muszą ograniczyć? mamy duży
klub brzeski, który pochłania ogromne kwoty, prawie więcej niż połowę tego budżetu, które jest
przeznaczony na stowarzyszenia. Klub ma dofinansowania z Can-Pack-u oraz z Browaru, ale
jeśli my damy tyle samo co w tamtym roku, to kluby który są w pozostałych miejscowościach
padną. Nie będą mieli środków na swoją działalność. Czy rozwiążemy to proporcjonalnie,
procentowo, czy będziemy mogli jako gmina, dodatkową naszą uchwałą zwiększyć środki na
klub osobno, aby nie wprowadzać o tych dotacji?
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zadał pytanie do obecnego rady
prawnego w sprawie przepisów prawnych, czy może być tak, że organizacje sportowe będą
mogły czerpać środki nie tylko z konkursu, ale także na podstawie uchwały o sporcie
kwalifikowanym?
Radca Prawny UM w Brzesku Stanisława Dziadoszczyk jest ustawa o sporcie, która
dopuszcza możliwość wspierania dotacjami m. in. stowarzyszeń sportowych,

ten sposób

wspierania organizacji sportowych wymaga podjęcia uchwały kierunkowej, która by określała
zasady współpracy gminy z tymi organizacjami. Wspieranie stowarzyszeń w trybie ustawy
o pożytku publicznego i wolontariacie jest drugą formą wspierania która wymaga wprowadzenia
tzw. otwartego konkursu ofert, jeżeli gmina dysponuje odpowiednimi środkami i jest możliwość
korzystania z jednej i drugiej formy ale zależy to od wysokości środków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poinformował, że należy popracować
w miarę możliwości nad nową uchwałą.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, dodał, że gdyby sięgnąć do poprzednich lat, to
dotacja wzrastała bardzo dużo. Obecnie mamy ciężkie lata, musimy wybierać, czy chcemy
budować drogi i chodniki czy chcemy w taki sposób te środki zwiększyć, sam wspieram działania
związane ze sportem i naszym klubem. Okazało się, że mamy ok. 3, 5 mln mniej środków od
zakładanych, musimy szukać wszędzie oszczędności. Nie wynika z tego, że nie chcemy
przekazywać środków na sport. Kluby nie mogą mówić, że jeśli przekażemy im mniejsze środki
o one przestaną funkcjonować, bo wcześniej znacznie mniej miały tych środków. Jest również
możliwość o ubieganie się środków nie tylko w gminie, ale również powiat, oraz są inne formy
ogłaszane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, skoro budżet jest miesiąc wcześniej
uchwalany, poprosił, aby rozpatrzyć taką możliwość w sprawie środków na stowarzyszenia
sportowe.

Przewodniczący nawiązał również do dyskusji w sprawie zasiłków celowych na

refundację kosztów mediów np. za wodę i ścieki, aby MOPS mógł refundować z własnych
środków pomoc dla najbardziej potrzebujących.
Radny Edward Knaga, uważa, że bardzo źle się stało, że dotowaliśmy do wody przez bardzo
długi okres lat nie zdając sobie sprawy, że kiedyś musi się to zakończyć. Radny podał przykład,
po odczytach ostatnich wody, gdzie mieszka dwójka osób - 26zł. miesięcznie na jedną osobę,
a przecież są rodziny pięcioosobowe i więcej, jest to prawie 60 zł.
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Radny Bogusław Babicz, to jest dopłata nie do spółki lecz dla mieszkańców, powiela
stanowisko radnego Knagi, ponieważ dotyczy dużej liczy mieszkańców. Wola dopłaty, była by
możliwa która by zrekompensowała również tą podwyżkę cen.
e) głosowanie autopoprawek Burmistrza.
Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Głosowano 20 za, jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych.
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej w brzmieniu obejmującym przegłosowane
autopoprawki.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła
treść projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty
19 za, jednogłośnie, jak niżej /przy 19 radnych obecnych na sali/:
Uchwała Nr V/ 21/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Brzesko.
/stanowi załącznik do protokołu/.

3) projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka przedstawiła
treść projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty
18 za, jednogłośnie jak niżej /przy 18 radnych obecnych na sali/:
Uchwała Nr V/ 22/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości.
/stanowi załącznik do protokołu/
4) zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka

przedstawiła

treść projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty
19za, jednogłośnie jak niżej /przy 19 radnych obecnych na sali/:
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Uchwała Nr V/ 23/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego /stanowi załącznik do protokołu/.
5) przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2011.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka, zaproponowała
propozycje zmian do planu pracy Komisji Statutowej, aby do II kwartału do drugiego punktu
zmienić zapis, na „Analiza podziału Gminy Brzesko na okręgi i obwody wyborcze”, gdyz ten
temat jest dla nas bardzo ważny oraz aby dodać do tego kwartału również trzeci punkt
„Omówienie wykonania budżetu za 2010 rok”.
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że można to wprowadzić, choć będzie to w bieżących
sprawach rozpatrywane, m.in. projekty uchwał itp.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, poddał pod głosowanie dwie
poprawki.
I Poprawka została przyjęta jednogłośnie - 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.
II Poprawka została przyjęta jednogłośnie - 19 za, przy 19 radnych obecnych na sali.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, przedstawił treść
projektu uchwały wraz z poprawkami, a następnie poddał go pod głosowanie –
został przyjęty: 19 za, jednogłośnie jak niżej /przy 19 radnych obecnych na sali/:
Uchwała Nr V/ 24/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok
2011/stanowi załącznik do protokołu/.
6) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku na 2011 rok.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, przedstawił treść
projektu uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za,
jednogłośnie jak niżej /przy 19 radnych obecnych na sali/:
Uchwała Nr V/ 25/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Brzesku na 2011 rok /stanowi załącznik do protokołu/.
7) zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że jest
propozycja, aby w dopisać §2. 2 „Marię Kądziołka oraz Tadeusza Pasierba” czy istnieje
możliwość dopisania obu Wiceprzewodniczących z imienia i nazwiska?
Radca Prawny UM w Brzesku Stanisława Dziadoszczyk, nie ma przeszkód.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, aby
dopisać „Panią Marię Kądziołka i Pana Tadeusza Pasierba” w miejscu gdzie jest wykropkowane.
Radca Prawny UM w Brzesku Stanisława Dziadoszczyk, poinformowała, że pomiędzy
nazwiskami powinien być spójnik „lub”, po spójnik „i” sugerowało by, że dwie osoby muszą
podpisać. Zatem poprawnie będzie brzmieć - „Panią Marię Kądziołka lub Pana Tadeusza
Pasierba”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, przedstawił treść
projektu uchwały z w/w propozycją, a następnie poddał go pod głosowanie – został
przyjęty 20 za, jednogłośnie jak niżej /przy 20 radnych obecnych na sali/:
Uchwała Nr V/ 26/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 26 stycznia 2011 r.
w zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
/stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 16 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział kolejno radnym:
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Ewie Chmielarz, na ul. S. Katarzyny Przybytnik w Mokrzyskach została wykonana nakładka
asfaltowa w przyszłości rozważy się wykonanie wymienione w tym miejscu.
Jeśli chodzi o remont na ul. Januszowskiej, będzie to możliwe w okresie wiosennym po
rozstrzygnięciu przetargu na dostawy kruszywa.
Marii Kądziołka, zleciłem przeprowadzenie kontroli spółki MZGM w tej sprawie.
Jerzemu Gawiakowi, zna pan problem domu strażaka w Jadownikach. Problem ten polega
na ty, iż nie można uzyskać zgody na modernizację z powodu sąsiadów tego budynku. Jeśli
pewne prace będą możliwe bez uzyskania stosownych pozwoleń, to wykonamy takie prace.
Stanisławowi Górze, w sprawie wysprzątania przystanku autobusowego - zgłosimy do
jednostek które administrują, aby ten temat był podjęty. W sprawie budynku, sprawdzimy kto
administruje ten obiekt i podejmiemy wspólne działania.
Jarosławowi Sorysowi, na ul. Środkowej w zasadzie te prace są ukończone, kolejne to
ul. Wschodnia, Bujaka i Staropolska, jeśli te prace zostaną zakończone to będziemy starać się
o to, aby ten remont został przeprowadzony. Drugą sprawą poruszoną w zapytaniach jest
kanalizacja, tam prace dobiegają końca natomiast są problemy z mieszkańcami. W dużym
zakresie dotyczy to mieszkańców. Jadownik, ciężko projektantowi przeprowadzić przebieg.
W sprawie zagospodarowania Bocheńca-były rzeczywiście różne plany, tam są w większości
grunty prywatne, natomiast Biuro Promocji ma pewne pomysły, aby raz na jakiś czas
organizować jakąś imprezę, np. noc świętojańską. rzeczywiście ożywiło by ten teren.
Bogusławowi Babiczowi, w sprawie zarządzenia, komu udzieliliśmy zgody na umieszczenie
herbu - dotyczyło to zgody na umieszczenie naszego herbu na plakatach zapowiadających akcję
„Dzień dawcy szpiku dla Przemka Wolnego”.
Ad. 17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy. (brak)
Ad. 18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
(brak) .
Ad. 19. Wolne wnioski i zapytania.
Radny Kazimierz Sproski, przypomniał radnym o ewentualne wolne datki na Memoriał
Szachowy im. Stanisława Migdała na nagrody, obecnie wpłynęło na razie 100 zł. W sobotę
odbędzie się już turniej.
Wiceprzewodnicząca RM Maria Kądziołka, ogłoszenia przetargu na wynajem lokalu przy
ul. Rynek 14 w Brzesku, z tego co się dowiedziałam na tą chwilę prawdopodobnie odbyły się już
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dwa przetargi na dzierżawę przedmiotowego lokalu. Wnioskuję o bardzo ścisły nadzór nad tą
sprawą. Czy ogłoszenia o wydzierżawieniu tego lokalu, „wisiały” na stronie Brzeska, czy były
„wywieszone” w urzędzie?! Okazuje się, że gro ludzi w ogóle nie wiedziało o tym przetargu,
a teraz prawdopodobnie wystąpi Pan Prezes MZGM-u do Pana Burmistrza, aby Pan zezwolił na
przeprowadzenie negocjacji. Proszę o przypilnowanie tej sprawy, oraz o ponowne
przeprowadzenie przetargu. Mając na względzie to, co działo się w ostatnim czasie w sprawie
mieszkania na ul. Okocimskiej, proszę o dopilnowanie tej sprawy. Radna odniosła się do sprawy
dotyczącej parkingowych – stajemy przed faktem, że 18 osób pozostanie nam bez pracy, osób
które od 3-4 lat pracowały w ciężkich warunkach /deszcz, śnieg, mróz, upał/. Czy nie należało by
im jakoś pomóc, np.

wystąpić do Urzędu Pracy i zgłosić te osoby, poprosić o pomoc

w znalezieniu dla nich pracy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zajmie się tą sprawą.
Radny Krzysztof Bogusz, aby przy współpracy z Urzędem Pracy, by kilkanaście ofert znaleźć
pomóc im zasugerować pewne rozwiązania, jakieś kursy doszkalające, będzie to miły gest ,
a mimo wszystko, w jakiś sposób wyciągnięcie ręki do tych osób. Nie było rozmowy z tymi
osobami, one nie wiedzą jaki będzie statut w ciągu kilku tygodni lub miesiąca.
Wiceprzewodnicząca RM Maria Kądziołka, chodzi o to, aby podać im pomocną dłoń,
poproszę panie Burmistrzu, aby zmobilizować Dyrektora BOSiR Pana Marka Dadeja, aby
spróbował ten temat delikatnie załatwić, aby Ci ludzie nie czuli się pokrzywdzeni.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zajmie się tą sprawą.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, poinformował, że
struktura obsługi parkingów była wyjaśniana wcześniej, pani skarbnik je wnikliwie omawiała na
komisjach o pomniejszeniu ilości etatów w BOSiR i wszyscy radni mieli pełną wiedzę na ten
temat.
Radny Franciszek Brzyk, zapytał o zakup nowego auta służbowego, czy rzeczywiście urząd
wzbogacił się o nowy samochód?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w ubiegłym roku został zakupiony samochód,
ponieważ jeden samochód został wycofany z użytku.
Radny Franciszek Brzyk, czy tamten został sprzedany?
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, został skasowany w wyniku wypadku
samochodowego. Wyjazdów jest coraz więcej, zatem było to zasadne.
Radny Krzysztof Bogusz, w imieniu mieszkańców ul. Fiołkowej, ul. Promiennej w Sterkowcu
podziękował za oświetlenie.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała w jakiej cenie zakupiony został ten samochód, czy on jest dla
pracowników, przeznaczony jako samochód służbowy? Czy w budżecie była wprowadzona ta
zmiana?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, jeśli będzie chciała Pani wiedzieć, sprawdzimy
i podamy Pani informacje. Środki były przeznaczone w wydatkach bieżących urzędu. Były
oszczędności w bieżących wydatkach, więc nie trzeba było żadnych przesunięć wykonywać. Jest
to zwykła Skoda Fabia. Samochody służą pracownikom, korzystają wszyscy w zależności od
sytuacji. Obecnie korzysta z niego Zastępca Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk, przedstawił radzie pismo
od mieszkańca Jasienia, o wykonanie kładki.

Ad. 20 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął
obrady V sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz.10.00 - 17.30

Protokołowała

Joanna Szczepka

