P R O T O K Ó Ł Nr XII/ 2011
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
29 czerwca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 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. Kwaśniak Adam
12. Lubowiecka Anna
13. Mrówka Halina
14. Ojczyk Krzysztof
15. Pacewicz-Pyrek Katarzyna
16. Pasierb Tadeusz
17. Smołucha Adam
18. Sproski Kazimierz
19. Strojny Paweł
20.Sorys Jarosław
21. Wyczesany Piotr
Ponadto udział w sesji wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg.
załączonych list obecności, oraz :
o

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,

o

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,

o

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,

o

Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
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Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XII Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, oraz
zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 21 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 przedstawił
proponowany projekt porządku obrad sesji.
Zawnioskował, aby wprowadzić do porządku obrad sesji 3 projekty uchwał, które zostały
pozytywnie zaopiniowane przez komisję Statutową.
Komisja Statutowa zaproponowała aby 3 projekty uchwał spośród 4 przedstawionych komisji do
opinii zaproponować do przyjęcia w dniu dzisiejszym :
1. Projekt uchwały w sprawie zawnioskowania przywrócenia finansowania gabinetów
stomatologicznych w szkołach. Ten projekt uchwały pojawił się po wspólnej dyskusji
komisji oświaty oraz komisji zdrowia, gdzie wspólne komisje zawnioskowały aby taką
uchwałę przygotować .
2. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami

dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014.Powyższa Uchwała

została podjęta przez Radę Miejską w mc. kwietniu. Została przesłana do opublikowania
w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego, jednak otrzymaliśmy informacje,
że te uchwały nie muszą być publikowane i należy je w tym zakresie zmienić. Aby mogła
ta uchwała wejść w życie musi zostać zmieniona.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014. Uzasadnienie takie samo jak w
uchwale przedstawionej powyżej.
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Przewodniczący poddał pierwszą zmianę pod głosowanie:
o

aby w punkcie 14 dodać pkt.10 podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia
finansowania gabinetów stomatologicznych w szkołach. Zmiana została
przyjęta. Głosowano jednogłośnie, przy 19 radnych obecnych.

o

aby w punkcie 14 dodać pkt.11 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o
przyjęciu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brzesko na lata
2011 – 2014. Zmiana została przyjęta. Głosowano jednogłośnie, przy 19
radnych obecnych

o

aby w punkcie 14 dodać pkt.12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o
przyjęciu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzesko na
lata 2011 – 2014. Zmiana została przyjęta.Głosowano jednogłośnie, przy
19 radnych obecnych.

Przed sesją radni otrzymali również projekt uchwały w sprawie zmiany statutu MRG. Komisja
Statutowa przeanalizowała ten projekt, jednak po dyskusji ustalono, że projekt ten zostanie
przedstawiony dopiero pod obrady kolejnej sesji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu.
Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwołanej na dzień 29 czerwca 2011
roku wraz z przyjętymi poprawkami:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie

protokołów

z

sesji

odbytych

w

dniach

31

maja

2011

r.

i 8 czerwca 2011 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej oraz Społecznej Komisji
Mieszkaniowej za okres od 31 maja 2011 r.
9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 31 maja 2011 r.
10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 31 maja 2011 r.
11. Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w 2011 r.
12. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku.
13. Ocena funkcjonowania Spółki BZK na terenie Gminy Brzesko.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
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1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za rok 2010;
2)absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010
po zapoznaniu się z :
o

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010;

o

sprawozdaniem finansowym Gminy Brzesko;

o

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Nr S.O.VIII/423/23/11 z
dnia 2 maja 2011 r.;

o

informacją o stanie mienia Gminy Brzesko;

o

stanowiskiem

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z dnia 17 maja 2011 r.
3)

określenia zakresu i formy informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Brzesko, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
4)

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011;

5)

zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022;
6)

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;

7)

ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej;

8)

zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko

na czas

nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej
na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam
lokal;
9)

powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników;

10)

przywrócenia finansowania gabinetów stomatologicznych w szkołach;

11)

zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014;

12)

zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
17. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad.3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 31 maja 2011 r.
i 8 czerwca 2011 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 31 maja 2011r. 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
20 za – jednogłośnie - Protokół został przyjęty.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 8 czerwca 2011r. 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 20 za –
jednogłośnie - Protokół został przyjęty.
Ad.4. Interpelacje radnych.
Interpelacje pisemne złożyli:
Radna Maria Kucia w imieniu mieszkańców ul. Brzegowej w Brzesku zgłosiła interpelację w
sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i umieszczenie lampy oświetleniowej na ulicy Brzegowej
pomiędzy posesjami nr 1 i 5 ./ interpelacja stanowi załącznik do protokołu/.
Ad.5. Zapytania radnych.
Radny Piotr Wyczesany zapytał :
Kiedy zostaną podjęte prace remontowe mostu na rzecze Uszewka w Buczu?. W dniu
wczorajszym był na tym moście i zauważył nową rysę pękania mostu. Radny poprosił o pilne
zajęcie się tym tematem.
W dniu 15 kwietnia 2011 roku

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

zawnioskowała o

odwodnienie i udrożnienie rowu melioracyjnego w Buczu na ul. Piłkarskiej. Dowiedzieliśmy się
że przetarg został rozstrzygnięty i to zadanie będzie realizowane, radny zapytał kiedy nastąpi
początek tych prac.
Radny Adam Smołucha w imieniu mieszkańców Jadownik zapytał co się stało z płytami
chodnikowymi które zdeponowane były w Jadownikach w pobliżu pętli autobusowej na ul.
Podgórskiej?. Płyty miały posłużyć do wyłożenia tzw. ścieżki na skróty. Ścieżka ta

służy

mieszkańcom, a szczególnie dzieciom w drodze do szkoły i ze szkoły pozwalając im ominąć
niebezpieczny zakręt na ul. Podgórskiej. Mieszkańcy pytają, czy ta ścieżka zostanie utwardzona
i co się stało z tymi płytami chodnikowymi?.
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Radny Edward Knaga

zawnioskował o namalowanie pasów na jezdni przy ul. Królowej

Jadwigi wzdłuż chodnika koło nowo wybudowanego parkingu i w kierunku osiedla Ogrodowa
od chodnika który przebiega wzdłuż tego parkingu. Radny wnioskuje o jak najszybszą realizację
wniosku.
Radna Anna Lubowiecka zapytała kiedy ruszy budowa chodnika w Szczepanowie przy ul.
Parafialnej?.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała kiedy dalej będzie kontynuowana inwestycja
budowy hali przy SP nr 3 w Brzesku, ogłoszony przetarg i wyłoniony nowy wykonawca?.
Radny Krzysztof Bogusz – poprosił o informacje dot. następujących spraw :
o

czy znane sa już wyniki gimnazjalistów z terenu Gminy Brzesko i jak kształtują się
one na tle średniej wojewódzkiej?,

o

czy szkoły i gimnazja

z terenu Gminy Brzesko biorą udział w programach

dotacyjnych takich jak dożywianie uczniów Pajacyk i wyprawka szkolna?.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w trzech sprawach:
o

o podanie wyników testów przeprowadzonych w

trzecich klasach szkół

podstawowych na terenie gminy Brzesko?,
o

o sprawdzenie i przekręcenie lampy oświetleniowej znajdującej się przy ul. św.
Jana

w kierunku kamieńca

w Okocimiu. Lampa uliczna

skierowana jest

centralnie na drzewo i zamiast święcić na ulicę oświetla śliwkę,
o

o to czy są jakieś nowe informacje na temat budowy zjazdu z autostrady, po
ostatnim spotkaniu na sesji z przedstawicielami GDDP i A , czy zapadły jakieś
decyzje?.

Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Sołtys Anna Lubowiecka - zapytała czy zostały podjęte kroki w sprawie dzików?. Problem
nadal istnieje, a mieszkańcy skarżą się nadal na szkody wyrządzane przez dziki, dlatego
wskazane jest w tym roku podjęcie odpowiednich kroków z tym związanych.
Radna Maria Kądziołka- zawnioskowała, aby na ul. Długiej w Brzesku zostały zabezpieczone
a następnie zasypane 2 dziury w jezdni, które sa bardzo niebezpieczne dla kierowców.
Radny Jarosław Sorys, sołtys Jadownik zwrócił się z prośbą o zorganizowanie spotkania
z mieszkańcami w sprawie odwonienia ulicy Bocznej w Jadownikach.
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Radny zwrócił uwagę, że również w Jadownikach problem dzików nie zakończył się, ale zawsze
można czynić starania o zwiększenie pogłowia tej zwierzyny. Na wniosek mieszkańców został
złożony wniosek do pana posła Jana Musiała i gdyby była możliwość ingerowania w sprawę
zwiększenia pogłowia tych zwierząt to prosi o udział w tym przedsięwzięciu.
Sołtys Józef Witek, zapytał czy parking przed budynkiem UM nie powinien być bezpłatny
dla sołtysów. Wielokrotnie sołtys jest wzywany do Urzędu i winien posiadać specjalny
identyfikator bezpłatnego parkowania.
W Sterkowcu długo dojrzewała wśród mieszkańców myśl, aby zablokować przejazd, by zwrócić
uwagę na znak protestu przeciwko dzikom. Nasi posłowie mieli 4 lata na to, aby tą sprawę
załatwić i nic nie załatwili, dlatego postanowiliśmy zwrócić się do posłów SLD aby tą sprawą się
zajęli .
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przypomniał, że prawie ze wszystkich sołectw
mieszkańcy skarżyli się na dziki. Rada Miejska w Brzesku dwa razy wystosowała apel do
parlamentarzystów, do sejmu , Ministerstwa Rolnictwa w sprawie zmiany przepisów, które by
ułatwiły sprzedaż tej dziczyzny i wypłaty odszkodowań. Odpowiedź była żadna ze strony prawie
wszystkich posłów.
Radny Krzysztof Bogusz powiedział, w Sterkowcu w miejscu przebiegu autostrady sa
pracownicy ochrony którzy pilnują tych budynków, mamy od nich informacje, że co wieczór
całe rodziny dzików przemieszczają się na pola uprawne i niszczą uprawy.
Ad.7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Zapytań brak.
Ad.8. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej oraz Społecznej
Komisji Mieszkaniowej za okres od 31 maja 2011 r.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji; Radny
Bogusław Babicz - Komisja Statutowa;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa;
 Radny Kazimierz Sproski – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i Komisja Rodziny
 Radny Leszek Klimek – Komisja Rewizyjna;
 Radny Stanisław Góra - Komisja Finansowa;
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Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej Jadwiga Kramer przedstawiła
sprawozdanie z posiedzeń SKM za okres od 31 maja 2011 r.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są pytania do sprawozdań?.
Następnie przewodniczący ustosunkował się do wniosku SKM w sprawie przeniesienia braci N.
do pomieszczeń socjalnych na Placu Kupieckim. Według opinii pana przewodniczącego
przeniesienie braci N. do pomieszczeń na Placu Kupieckim może przynieść więcej złego niż
dobrego. Osoby te nie powinny być wyeksmitowane na Plac Kupiecki ponieważ tam w chwili
obecnej mieszkają matki z małymi dziećmi. Robiliśmy wszystko, aby z Placu Kupieckiego
wyprowadzić wszystkie osoby pijące i awanturujące się, które czyniły ten obiekt „Sodomą i
Gomorą”. Powróci to, co przez 4 lata z wielkim trudem osiągnęliśmy.
Dużo więcej złego może przynieść ta eksmisja niż to, co jest w chwili obecnej. Jeżeli bracia N.
znęcają się nad własną matką to należy ich zamknąć w wiezieniu, a nie przenosić ich w miejsce
gdzie mieszkają samotne matki z dziećmi i tworzyć tam kolejną pijalnię. Jest bardzo krytyczny
wobec tego pomysłu.
Jadwiga Kramer Przewodnicząca SKM

powiedziała, wszystkie aspekty jakie pan

przewodniczący poruszył my jako komisja rozważaliśmy. Pani Kurator obiecała, że otoczy tych
ludzi szczególną troską i nadzorem. Nie będzie się tłumaczyć, czy głosowała za tym pomysłem
czy się wstrzymała. Sprawa wygląda tak, że agresja tych mężczyzn kieruje się przeciwko matce i
trzeba było zapobiec nieszczęściu. Gdyby się coś złego stało to nie darowalibyśmy sobie tego.
W ich mieszkaniu jest gaz i mogło dojść do nieszczęścia bo czynili takie groźby pod adresem
matki. W stosunku do sąsiadów na osiedlu i w bloku nigdy nie wykazują agresji. Te argumenty
które pan przewodniczący podnosił również były podnoszone na komisji, ale było więcej osób
które podjęły taką a nie inną decyzję.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk dodał - jeszcze raz to powtórzę, jeśli ktoś się
znęca nad własną rodziną to winien być osadzony w zakładzie karnym, bo to jest przestępstwo.
Jest to najwłaściwsze rozwiązanie.
Radny Edward Knaga powiedział, ale jeśli matka tych osobników nie występuje o to aby ich
ukarać i nie ma kto złożyć wniosku to czynnik społeczny winien to zrobić.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk dodał, radny Knaga potwierdził tylko to co już
wcześniej powiedziałem. Skoro kurator w domu nie opiekuje się matką i jej synami, to jakim
cudem będzie się nimi opiekował na Placu Kupieckim? Jest to bez sensu.
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Radny Krzysztof Bogusz- odniósł się do tematu MRG i funkcjonowania tej rady. Na jednej z
sesji na którą był zaproszony była zgłaszana propozycja utworzenia skat parku, starają się o to
już kolejną kadencję i może należałoby wpisać to zadania do projektu budżetu i starać się go
zrealizować . MRG właśnie w tym kierunku chce swoje działania prowadzić.
Ponadto radny będąc na sesji zauważył, że tak faktycznie to tylko 3 osoby z członków MRG
czynnie uczestniczą w obradach sesji a pozostałe osoby biernie przyglądają się tylko.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk dodał, iż należy zmotywować MRG do pracy i
rozwiązać sprawy związane z wyborem radnych do MRG. Należy to na spokojnie przemyśleć,
kiedyś to funkcjonowało bardzo dobrze i warto się nad tym tematem pochylić.
Radna Maria Kądziołka nawiązała do wypowiedzi radnych w sprawie wywołanego tematu
na SKM. Radna zawnioskowała do wszystkich aby nie oceniać pracy grup zawodowych gdy nie
znamy specyfiki ich pracy, oraz działań jakie podejmują w konkretnych sprawach. Jest to w
stosunku do tej grupy społecznej nie uzasadnione, krzywdzące i jeżeli wypowiadamy jakieś
zdania to należy je wcześniej przemyśleć i zapoznać się z tym co dana grupa robi.
Ad. 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od 31 maja
2011 roku.
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał czy są pytania do sprawozdania?
Pytań brak.
Ad.10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od 31
maja 2011 roku.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
Ad.11 Przygotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w 2011 r.
Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawił naczelnik Wydziału EKiS Józef
Cierniak.
Dyrektor MOK Małgorzata Cuber i Dyrektor PiMBP Maria Marek przedstawiły wg.
załącznika informacje do punktu jw.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zwrócił się z prośbą do

Dyrektor MOK i

Biblioteki, aby na okres jesienno – szkolny przygotować ramowy jeszcze bardziej ciekawszy
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program z wykorzystaniem nowej bazy. Aby zebrać chronologicznie datami wszystkie
uroczystości i wykorzystać dużą salę widowiskową na występy szkół i przedszkoli.
Taki kalendarz imprez winien być przygotowany w oparciu o powstałą nową bazę.
Dyrektor Maria Marek- odpowiedziała, takie spotkania z dyrektorami szkół zostaną
zorganizowane i harmonogram przygotowany.
Radny Stanisław Góra zawnioskował do Pani Dyrektor

o przygotowanie ogłoszeń

o

organizowanych imprezach w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym i przekazanie
ich sołtysom

w formie plakatu do rozwieszenia w sołectwie, przynajmniej z miesięcznym

wyprzedzeniem.
Naczelnik Józef Cierniak- zadeklarował, że dołoży wszelkich starań aby programy
edukacyjne jakie są realizowane w placówkach oświatowych na terenie gminy Brzesko, mogły
być chociaż w części zrealizowane w nowym budynku Regionalnego Centrum Kulturalno –
Bibliotecznym .

Ad.12. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję
informację, która została obszernie przygotowana. Poprosił Pana Prezesa Spółki RPWiK o
przedstawienie informacji jw.
Prezes Spółki RPWIK Zbigniew Gładyś

przedstawił komisji informacje jw. stanowi

załącznik do protokołu.
W nawiązaniu do informacji radni zadawali pytania:
Radny Jerzy Gawiak zapytał w temacie 100% wykorzystania oczyszczalni ścieków Zajazie, co
dalej w przypadku kiedy oczyszczalnia będzie już pełna?.
Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek zwrócił uwagę, aby przy okazji rozbudowy oczyszczalni
ścieków Zajazie przewidzieć budowę silosu na odbiór odpadów z beczek.
Gdyby przynajmniej raz w miesiącu, te gospodarstwa które nie posiadają kanalizacji wywoziły
ścieki do oczyszczalni i posiadałaby na to odpowiedni dokument, to pieniądze uzyskane z tego
tytułu można przeznaczyć na prace związane z rozbudową oczyszczalni Zajazie.
Prezes Spółki RPWIK Zbigniew Gładyś odpowiedział, po oddaniu III etapu kanalizacji
wsi Jadowniki, ul.Bujaka i Szczepanowskiej w Brzesku

oczyszczalnia w Sterkowcu będzie

zapełniona w 100%.Wystapi wówczas konieczność wypracowania wspólnego projektu spółki i
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miasta na rozbudowę istniejącej oczyszczalni. Można już pomału przystępować do pewnych
opracowań i wykorzystać fakt, że do 2015 roku są jeszcze możliwości pozyskania środków
unijnych na takie zadania. Na oczyszczalni Zajazie i browaru jest w chwili obecnej taki silos i
przyjmujemy wszystkie beczki jakie do nas zajeżdżają. Jeśli chodzi o sposób odprowadzania
ścieków z gospodarstw domowych, to reguluje ustawa o czystości.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy spółka RPWiK myśli o swoim rozwoju
w tym kontekście, że przygotowuje dokumentację techniczną pod rozbudowę oczyszczalni
Zajazie?. Na początku działalności oczyszczalni Zajazie było dużo szumu, że wybudowaliśmy coś,
co nigdy nie zostanie wykorzystane do końca, a teraz okazało się, że rzeczywistość jest inna. Czy
spółka jest zainteresowana przygotowywaniem projektu na budowę oczyszczalni miejskiej np.
przy ul.Solskiego , tak jak to kiedyś było rozważane?. Gdyby taki projekt nowej oczyszczalni był
gotowy, to zarówno Gminie Brzesko jak i pozostałym gminom byłoby łatwiej wydatkować środki
na powstanie tej oczyszczalni.
Prezes Spółki

RPWIK Zbigniew Gładyś

odpowiedział, jako spółka jesteśmy

zainteresowani budową nowej oczyszczalni ścieków, czy nawet zleceniem tej dokumentacji, ale
to warunkuje nam grunt. My jako spółka nie posiadamy żadnego gruntu, a zlecając projekt
musimy dysponować gruntem. Jeśli miasto będzie dysponowało takim gruntem to będziemy
tym zainteresowani, bo wiadomo wykonanie dokumentacji wiąże się z gruntem.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, iż bardzo często kupuje się już gotowe
projekty np. domów mieszkalnych jeszcze nie będąc właścicielem działki. Wykupywanie

czy

pozyskiwanie gruntów to może być proces długotrwały. Gdyby pan prezes przyszedł
i powiedział, że ma gotowy projekt oczyszczalni i prosi, aby nabyć działkę celem jego realizacji,
to byłaby motywacja większa. Stoimy w miejscu, czas nieubłagalnie płynie, a oczyszczalnie są już
pełne i moce przerobowe dużo mniejsze. Nie musi być to włączenie do istniejących oczyszczalni i
sieci, ale zaprojektowanie czegoś nowego co otworzyłoby możliwość odbierania ścieków na
obszarach północnych naszej gminy tam gdzie to zapotrzebowanie jest bardzo duże. Jest już
czas na to, aby pomyśleć na ten temat i dajemy to panu prezesowi pod rozwagę, bo za rok czy
dwa przyjdzie się nam z tym zderzyć i aby nie było za późno.
Przewodniczący zapytał ponadto pana prezesa RPWiK w temacie dot.:
o

ilości zatrudnienia pracowników w spółce w poszczególnych latach,

o

wielkości odpisów na zakładowy

fundusz socjalny

i wykorzystania tych

środków,
o

sprzedaży wody i usług kanalizacyjnych, czy przybyło więcej firm na terenie
miasta Brzeska, że jest wykazany taki znaczący większy pobór wody, czy są to
nowe firmy czy już istniejące?. Jak się to przełożyło na ceny wody i kanalizacji
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dla mieszkańców, bo ten wzrost był wysoki?. Rodzi się pytanie, jest wzrost i
wzrasta sprzedaż, a tu jest podwyżka stawek za wodę?.
Prezes Spółki RPWIK Zbigniew Gładyś odpowiedział na zapytania przewodniczącego w
temacie zatrudnienia i wykorzystania środków z zakładowego funduszu socjalnego.
Wzrost poboru wody był na przedsiębiorstwach już istniejących CAN PACK i IMEX.
Rok 2010 w stosunku do roku 2009 był dużo lepszy dlatego, że IMEX

brał cały rok wodę i

również CAN PACK zwiększył produkcję. Kanalizacja wzrosła więcej niż woda ponieważ IMEX
ma własne źródło- studnie i tą wodę wykorzystują, mają to opomiarowane i ścieki odprowadzają
do nas i za to płacą, dlatego kanalizacja ma większy wzrost w stosunku do wody.
Radny Adam Smołucha zapytał czy pan prezes może podać jakie w roku przyszłym będą
obowiązywały stawki za wodę i odprowadzania ścieków w gminie Brzesko?.
Prezes Spółki RPWIK Zbigniew Gładyś odpowiedział, nie ma jeszcze takich informacji,
ale jest przygotowana na prośbę Związku Międzygminnego symulacja co do nowych inwestycji
które realizujemy w kanalizacji. Te odcinki które będą zakończone w roku 2011 jest pokazane
jaki to będzie miało wpływ w podatku i amortyzacji na wzrost w roku 2012 i 2013, mamy taką
symulację z tytułu tych nowych wybudowanych sieci kanalizacyjnych. Orientacyjny wzrost tych
usług w latach kolejnych - są to tylko wyliczenia na papierze, z tytułu usług kanalizacyjnych na
rok 2012 średnio wzrost o 0, 11 groszy , 2013 r-0, 64 grosze , 2014 -0,57 groszy.
Radna Maria Kądziołka zapytała, czy są podejmowane kroki związane z wyłapywaniem i
eliminowaniem tych którzy pobierają wodę bez opłat. Jakie jest faktyczne zużycie i wielkość
ubytku wody?.
Prezes Spółki RPWIK Zbigniew Gładyś odpowiedział, w roku 2010 te straty wody były
dosyć wysokie ponieważ było kilka osuwisk. W przeciągu roku te straty kształtowały się na
wysokości 31 %. Generalnie jest kradzież wody w okresie letnim z hydrantów.
Po

dyskusji

Rada

Miejska

w

Brzesku

przyjęła

informację

na

temat

funkcjonowania RPWiK w Brzesku.
Ad.13. Ocena funkcjonowania Spółki BZK na terenie Gminy Brzesko.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, poinformował, że temat ten był przedmiotem dyskusji
omawiany na komisjach merytorycznych, z Panem Prezesem Spółki BZK. Zapytał, czy radni
mają do złożonej informacji pisemnej jakieś pytania, bądź uwagi? Pytań i uwag brak.
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Rada Miejska w Brzesku przyjęła

informację na temat funkcjonowania Spółki

BZK na terenie Gminy Brzesko.
30 minutowa przerwa w obradach
Obrady po przerwie
Ad.14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010;

sprawozdania

z

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 17 za, jednogłośnie jak niżej /przy 17
radnych obecnych na sali/:
UCHWAŁA NR XII/68/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2010;
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy
Brzesko za rok 2010 po zapoznaniu się z :
a. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok
2010;radni zapoznali się na posiedzeniach komisji;
b. sprawozdaniem finansowym Gminy Brzesko; radni zapoznali się na
posiedzeniach komisji;
c. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Nr
S.O.VIII/423/23/11 z dnia
2 maja 2011 r.; Opinię odczytał
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Leszek Klimek
d. informacją o stanie mienia Gminy Brzesko; na zapytanie
Przewodniczącego Rady Miejskiej czy ktoś z radnych w tym punkcie
chce zabrać głos w dyskusji- brak dyskusji.
e. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 17 maja 2011 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej odczytał
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Leszek Klimek oraz Uchwałę RIO w Krakowie dot. opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium dla Burmistrza Brzeska.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

zapytał czy ktoś z radnych obecnych na sali ma

zapytania do omawianego punktu, szczególnie do ppkt.a,b,c,d.e – pytań radnych brak.
W tym momencie radni podjęli dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Brzesko za 2010 rok.
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Radny Stanisław Góra przewodniczący komisji Gospodarki Finansowej odniósł się
do realizacji budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok. Powiedział, mając na uwadze uwarunkowania
gospodarcze i finansowe na jakich obecnie działają gminy w Polsce w tym również i nasza,
podkreślił bardzo dobre gospodarowanie finansami gminy, które w realnym zakresie wspierają
wszechstronnie jej rozwój. Podziękował burmistrzowi jak również pani skarbnik z zespołem
pracowników za dobrą pracę i życzył, aby w roku bieżącym również skutecznie tak zarządzać
finansami gminy jak w latach następnych.

Radna Katarzyna Pacewicz –Pyrek złożyła

podziękowania burmistrzowi, służbom

miejskim i radnym których już w Radzie Miejskiej nie ma, bo oni też byli współautorami
budżetu nad wykonaniem którego będziemy za chwilę głosować.

Radny Kazimierz Sproski – podkreślił profesjonalizm burmistrza w prowadzeniu zadań z
zakresu oświaty, kultury i sportu. Realizacja wszystkich tych zadań jest dla pana burmistrza
sprawą priorytetową, co gwarantuje prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w naszej gminie.
Radny Leszek Klimek na ręce burmistrza złożył podziękowanie dla wszystkich pracowników
Urzędu Miejskiego, którzy przyczynili się do przygotowania budżetu i jego wykonania, oraz dla
tych którzy udostępnili nam materiały by Komisja Rewizyjna sprawnie pracowała i wyraziła
pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2010.

Radny Tadeusz Pasierb podkreślił iż przedmiotowy budżet był budżetem dynamicznego
rozwoju tak w strukturze materialnej jak i społecznej. Radny podziękował wszystkim służbom
burmistrza za dobrą realizację budżetu a szczególnie Panu Burmistrzowi.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

stwierdził, iż z przedłożonego sprawozdania

finansowego za rok 2010 wynika, że został on w sposób prawidłowy rozliczony. Taka była opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która nadzoruje wydatki gmin. Była to ocena z
zakresu legalności to znaczy, że wszystkie dokonane wydatki mieściły się w ramach tych
przepisów, które regulują kwestie wydawania publicznych pieniędzy. Z punktu widzenia
celowości, tak jak to wspomniała radna Pacewicz –Pyrek ocena należy do Rady Miejskiej.
Budżet był przedłożony przez pana burmistrza, ale my jako rada dołożyliśmy do tego budżetu
wiele wniosków. Rozliczając dzisiaj ten budżet za rok 2010 rozliczamy również siebie, bo myśmy
również z punktu widzenia celowości go kształtowali przy pełnej i całkowitej współpracy z
Burmistrzem Brzeska. Budżet roku 2010 był jednym z lepszych budżetów jeśli chodzi o
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inwestycje w Brzesku. W tym czasie miasto się rozwijało i tak się nadal dzieje. To co zostało
zaplanowane w roku 2009 i 2010 roku zostało zakończone i mamy tego obraz jak np. oddane
niedawno do użytku piękne Regionalne Centrum Kulturalno – Biblioteczne. To są inwestycje w
kanalizacje, wodociągi, oświetlenia, drogi, chodniki. To jest modernizacja brzeskiej Kręgielni i
zakup automatów do gry w kręgle. To są parki i place zabaw dla dzieci, wydatki w placówki
oświatowe, które były bardzo pokaźne. Rok 2010 był bardzo udany i każdy kto powie, że w
Brzesku się nic nie dzieje albo źle się dzieje, to będzie to kłamstwem i zaprzeczeniem stanu
faktycznego. Oczywiście nie wszystko musi się wszystkim podobać, nigdy tak nie będzie. W
ogólnym jednak odczuciu mieszkańców, jak wynika z rozmów z nimi od Bucza aż do Poręby
Spytkowskiej, to jeżeli w pewne obszary nie wnika ta paskudna polityka, to wszyscy otwarcie
przyznają, że Brzesko się rzeczywiście bardzo ładnie rozwija. W moim odczuciu jak i w odczuciu
części pozostałych radnych, którzy nie zabierali jeszcze głosu Pan Burmistrz w pełni zasłużył na
absolutorium za rok 2010. Aby jednak nie zabierać prawa głosu pozostałym radnym
przewodniczący spytał, czy ktoś chce zabrać jeszcze głos?
Radna Maria Kądziołka podziękowała za dobrą współpracę przy realizacji budżetu za rok
2010 panu burmistrzowi, radnym poprzedniej i obecnej kadencji, pracownikom UM i wszystkim
tym którzy się przyczynili do realizacji tego budżetu. Budżet roku 2010 był budżetem trudnym i
dzięki spokojnej i dobrej współpracy udało nam się zrobić bardzo dużo.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 20 za, jednogłośnie jak niżej /przy 20
radnych obecnych na Sali, radny Brzyk wyszedł z Sali i nie brał udziału w
głosowaniu/:
UCHWAŁA NR XII/69/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2010./ uchwała stanowi załącznik do protokołu/:

Burmistrz Grzegorz Wawryka podziękował wszystkim
Komisji Rewizyjnej za pozytywną ocenę

radnym,

pracownikom UM,

realizacji budżetu za rok 2010 i udzielenie

absolutorium.
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3) projekt uchwały w sprawie określenia

zakresu

i

formy

informacji

półrocznej przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 17 za, jednogłośnie jak niżej;
UCHWAŁA NR XII/70/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji półrocznej przebiegu wykonania
budżetu Gminy Brzesko, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/
4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2011;

W imieniu Burmistrza Naczelnik Barbara Odroń- Ferenc omówiła projekt powyższej
uchwały oraz przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały:
W związku z pismem Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej tut. Urzędu z dnia
27.06.2011 r. zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację inwestycji w roku 2011
między działami klasyfikacji budżetowej w sposób następujący:
 zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym na:
programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w dz. 900
rozdz. 90001 o kwotę 70.000 zł. na zad. ITK/120 – Realizacja ostatniego etapu
magistrali wodociągowej Bochnia – Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na
terenie miejscowości Okocim,
 zwiększa się wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 010
rozdz. 01010 o kwotę 70.000 zł. na:
-

zad. ITK/102 – Budowa sieci wodociągowej przy ul. Stolarskiej, Sąsiedzkiej,
Zarzecze, Niwa i S. Faustyny w Mokrzyskach – 25.000 zł.

-

zad. ITK/103 – Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pielgrzymów w
Szczepanowie – 45.000 zł.

W wyniku powyższych zmian w przesłanym radnym projekcie zmiany uchwały budżetowej:
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w dz. 010 nastąpi zwiększenie wydatków o 72.000 zł. (zamiast 2.000 zł.), w tym:
-

w rozdz. 01010 w grupie wydatków majątkowych w podgrupie „inwestycje i zakupy
inwestycyjne” o kwotę 70.000 zł. (w projekcie nie było w ogóle tego rozdziału)



w dz. 900 nastąpi zmniejszenie wydatków o 72.000 zł. (zamiast 2.000 zł.), w tym:
-

w rozdz. 90001 w grupie wydatków majątkowych w podgrupie „inwestycje i zakupy
inwestycyjne” w tym: „programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 70.000 zł. (w projekcie na tym rozdziale po stronie
zmniejszeń było



0 zł.).

ogółem w załączniku Nr 2 nastąpi zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie
wydatków o 70.000 zł., w tym:
-

zmniejszenie o 1.192.281 zł. (zamiast 1.122.281 zł.)

-

zwiększenie o 1.243.247 zł. (zamiast 1.173.247 zł.).

Wobec powyższych zmian stan budżetu w stosunku do przesłanego radnym projektu uchwały
nie ulega zmianie. Dokonuje się jedynie zmiany zał. Nr 2 – Wydatki budżetu w roku 2011; zał.
Nr 3 – Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok oraz „uzasadnienia” do
Uchwały RM.
Pytania do przedstawionego projektu uchwały:
Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek zapytała, kiedy rozpocznie się dalsza budowa hali
sportowej przy PSP nr 3 w Brzesku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy w związku z przesunięciami środków które
sa zawarte w projekcie uchwały, czy budowa hali sportowej przy PSP Nr 3 jest zagrożona czy też
nie?. Chodzi głównie o finansowanie tego zadania w budżecie roku przyszłego i kiedy będzie
zakończone zadanie?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział- w chwili obecnej te pieniądze pożyczamy,
gdyż mamy kilka zadań które musimy zrealizować. Na wszystkie te zadania będzie
zorganizowany przetarg, który pokaże jakie faktycznie środki będą potrzebne. Została
rozwiązana umowa z wykonawcą, będzie zrobiona inwentaryzacja i na jesieni br. chcemy ogłosić
przetarg, prace rozłożyć na 2-3 lata i w tej kadencji dokończyć budowę hali sportowej. Liczymy
również na pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie.
Radny Franciszek Brzyk – poprosił o podanie ile będzie kosztował całkowity remont Domu
Ludowego w Jadownikach?. Wcześniej była mowa o kwocie 400 tysięcy złotych a w tej chwili są
zabezpieczane dodatkowe środki.
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Drugie pytanie jakie zadał radny dot. nowego zadania pn. modernizacja stadionu OKS, czy jest
to początek szerszego

zadania i jest to początek finansowania, czy to wszystko będzie

finansowane przez gminę czy planuje się pozyskanie środków zewnętrznych?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, ze środkami zewnętrznymi jest różnie, albo te
środki są albo ich nie ma. W ostatnim czasie bardzo mocno wyremontowaliśmy bazę sportową.
Wyremontowaliśmy kilka stadionów, boisk sportowych. Te boiska od wielu lat nie były
modernizowane. Jeśli chodzi o OKS to była bardzo duża szansa, aby ten klub awansował do I
ligi. Prace modernizacyjne należało więc w miarę szybko wykonać tak, aby klub mógł dostać
licencję i grać na własnym stadionie. Ponieważ klub nie awansował do I ligi, a część wymagań
musi być spełniona, więc te niezbędne prace chcemy w tym roku wykonać. Byliśmy na tym
obiekcie wiele razy i chcieliśmy zlecić wykonanie dokumentacji niezbędnych modernizacji tak,
aby powiększyć trybunę, ale aby to zrobić to musimy mieć dokumentację. Skoro drużyna nie
awansowała to nie ma takiego dużego pospiechu by te większe prace realizować. Dobrze by było
abyśmy pozyskali środki z zewnątrz, ale te prace wykazane są niezbędne do wykonania.
Ponadto burmistrz odpowiedział w temacie finansowania remontu budowy DL w Jadownikach.
Radny Franciszek Brzyk nawiązał do wypowiedzi pana burmistrza w temacie finansowania
remontu budynku DL w Jadownikach – niekiedy jest tak, że lepiej wybudować nowy budynek
niż remontować stary.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk –nawiązał do OKS, jako samorząd nie mamy wyjścia
musimy modernizować te nasze gminne obiekty. Jest to piękny teren i obszar który winien być
we właściwy sposób zagospodarowany , a przyszłe dokumentacje techniczne i projekty pokażą
ile to będzie kosztować i w jakim kierunku pójdziemy. Jest to krok we właściwą stronę.
Sołtys wsi Jadowniki radny Jarosław Sorys odniósł się do tematu remontu budynku DL
w Jadownikach. Zwrócił uwagę, że budynek DL w Jadownikach jest w tej chwili drugim tak
dużym budynkiem do wykorzystania po RCKB.W DL w Jadownikach odbywa się szereg imprez
jest bardzo duża sala widowiskowa która pomieści około 400 osób, może być również
wynajmowana na organizowanie wesel i innych imprez masowych.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za, 1 przeciw,0 wstrzymujących jak
niżej;
UCHWAŁA NR XII/71/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
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Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011;
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/:
5)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022;

W imieniu Burmistrza Naczelnik Barbara Odroń- Ferenc przedstawiła omówiła projekt
powyższej uchwały oraz przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały:
Dokonuje się zmian w projekcie dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W związku z zamiarem
ponownego ogłoszenia przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci
wodociągowej dla miejscowości Poręba Spytkowska z magistralą – etap II i III, konieczne jest
zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 1.000.000 zł. w roku 2012.
Biorąc powyższe pod uwagę dokonuje się przesunięcia środków w wys. 1.000.000 zł. na
realizację powyższego przedsięwzięcia z zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej
wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku, w obrębie środków
przewidzianych na 2012 r.
Wobec powyższych zmian ulega zmianie zał. Nr 1 do WPF, zał. Nr 3 w części A pkt III pod liczbą
porządkową Lp. Nr 1 i Nr 3 (w obrębie 2012 r.). Ponadto w treści uchwały w § 1. pkt 1. w
końcowym fragmencie zdania dodaje się przed wyrażeniem „Lp. 3” wyrażenie „Lp. 1”.
Po w/w zmianach § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały 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, zmienionej uchwałami Rady
Miejskiej w Brzesku: Nr VI/28/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VII/33/2011 z dnia 30 marca
2011 r., Nr VIII/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr X/56/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w
Części A pkt II pod liczbą porządkową Lp. 12 oraz

w Części A pkt III pod liczbą

porządkową Lp. 1 i Lp. 3”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących jak
niżej;
UCHWAŁA NR XII/72/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
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w sprawie zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26
stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
na lata 2011-2022; / uchwała stanowi załącznik do protokołu/:

6)projekt uchwały w sprawie

rozpatrzenia skargi na działalność

Burmistrza Brzeska;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poinformował, że skarga została omówiona na
posiedzeniu Komisji rewizyjnej, zapytał czy ktoś z obecnych na Sali chciałby zabrać głos w
temacie.

Zapytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za, 0 przeciw,1 wstrzymujący jak
niżej;
UCHWAŁA NR XII/73/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/
7) projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów
użyteczności publicznej;

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt uchwały był omawiany
szczegółowo na kilku komisjach ,zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w temacie.
Przewodniczący zaproponował wniosek o wniesienie poprawki do projektu
uchwały w § 3 ust.1.pkt.1, poprzez wykreślenie słów „Radę Miejską” i wpisanie „
radnych”.
Po zmianie § 3 ust.1.pkt.1 otrzymuje brzmienie:
Ust.1. Nieodpłatnie udostępnia się obiekty użyteczności publicznej na:
1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza Brzeska,
Radnych i Rady Sołeckie – będące wynikiem statutowej działalności tych organów.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał wniosek pod głosowanie:
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Za wnioskiem Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka głosowano 20 za,
jednogłośnie przy 20 obecnych radnych na Sali obrad.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka

przedstawiła

treść projektu uchwały ze zmianami a Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku
Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 20 za, 0 przeciw, 0
wstrzymujących jak niżej;
UCHWAŁA NR XII/74/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej;/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/
8)

projekt uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Brzesko

na czas nieoznaczony, na

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt uchwały był omawiany
szczegółowo na kilku komisjach, zapytał czy ktoś z chciałby zabrać głos w temacie. Jest to nowy
akt prawny uchylający wcześniejsze dotychczasowe akty. Projekt zawiera dosyć istotne zmiany i
rozszerzenia. Istotną zmianą tego projektu jest to, że to Burmistrz Brzeska będzie organizował ,
przeprowadzał, ustalał regulaminy oraz wszelkie zarządzenia związane z zasadami najmu lokali
użytkowych. Dotychczas tego nie czynił, czynił to administrator Spółki MZGM. Traktuje ten
nowy projekt uchwały jako pewną formę braku zaufania do spółki na bazie wszystkich tych
poprzednich wydarzeń jakie miały miejsce.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka
treść projektu uchwały a

przedstawiła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof

Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty

20 za, 0 przeciw, 0

wstrzymujących jak niżej;
UCHWAŁA NR XII/75/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko
na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy
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po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ten sam lokal;
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/

9) projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o
kandydatach na ławników.
Radna Maria Kądziołka zaproponowała do składu zespołu jw. następujących radnych:
1.) radna Maria Kucia – wyraziła zgodę na kandydowanie
2.) radna Ewa Chmielarz - wyraziła zgodę na kandydowanie
3.) radna Anna Lubowiecka - wyraziła zgodę na kandydowanie
radny Edward Knaga zaproponował do składu zespołu jw. radnego Kazimierza
Sproskiego – radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Maria Kucia zaproponowała do składu zespołu jw. radną Marię Kądziołka –
radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
radny Tadeusz Pasierb zaproponował do składu zespołu jw. radnego Edwarda Knagęradny nie wyraził zgody na kandydowanie.
radny Krzysztof Ojczyk zaproponował do składu zespołu jw. radnego Leszka Klimka radny wyraził zgodę na kandydowanie.
radna Ewa Chmielarz zaproponowała na przewodniczącą zespołu jw. radną Marię
Kądziołka – radna wyraziła zgodę, na Wice Przewodniczącą zespołu radną Marię
Kucia – radna wyraziła zgodę.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka
treść projektu uchwały a

przedstawiła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof

Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty

19 za, 0 przeciw, 0

wstrzymujących jak niżej;
UCHWAŁA NR XII/76/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na
ławników./Uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
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10)

projekt

uchwały

w

sprawie

przywrócenia

finansowania

gabinetów

stomatologicznych w szkołach.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka
treść projektu uchwały a

przedstawiła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof

Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty

19 za, 0 przeciw, 0

wstrzymujących jak niżej;
UCHWAŁA NR XII/77/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w

sprawie

przywrócenia

finansowania

gabinetów

stomatologicznych

w

szkołach./Uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

11)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji Planu

Gospodarki Odpadami dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka
treść projektu uchwały a

przedstawiła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof

Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty

18 za, 0 przeciw, 0

wstrzymujących jak niżej;
UCHWAŁA NR XII/78/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014.
/Uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

12)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu aktualizacji

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku Maria Kądziołka
treść projektu uchwały a

przedstawiła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof

Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty
wstrzymujących jak niżej;
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19 za, 0 przeciw, 0

UCHWAŁA NR XII/79/2011
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie

zmiany uchwały

o przyjęciu aktualizacji Programu Ochrony

Środowiska dla Gminy Brzesko na lata 2011 – 2014.
/Uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Ad.15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział na interpelacje:
Odpowiedź dla radnej Marii Kucia – dot. oświetlenia ul. Brzegowej w Brzesku
W tym temacie były już podjęte działania, będzie potrzebne wykonanie dokumentacji na
dobudowę oświetlenia ulicznego. Może to nie być to zrobione w roku bieżącym, ponieważ środki
na rok bieżący już zostały rozdysponowane a jest jeszcze kilka wniosków na budowę nowego
oświetlenia. Ten wniosek przyjmujemy i będziemy się starali go zrealizować jak to będzie
możliwe.
Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Ojczyka – sprawdzimy czy lampa w Okocimiu przy ul.
Klęczany jest zbędną, jeśli tak to przeniesiemy ją w inne miejsce.
Odpowiedź dla radnego Piotra Wyczesanego – most na rzece Uszewka został uszkodzony
w roku ubiegłym. Została przygotowana dokumentacja i czynimy starania pozyskania środków
finansowych na odbudowe tego mostu. Może uda nam się jeszcze w tym roku podjąć działania
związane z remontem tego mostu.
Prace remontowe na ul.Piłkarskiej w Buczu już się rozpoczęły, planowany termin ich
zakończenia około 20 lipca br.
Odpowiedź dla radnego Adama Smołucha – płyty zostały na wniosek sołtysa dostarczone
do Jadownik na ul. Podgórską. Musimy zapytać mieszkańców co się z nimi stało bo powinny
tam być.
Burmistrz zobowiązał się że na najbliższym posiedzeniu komisji w której będzie brał udział
radny Smołucha temat ten będzie dokładnie wyjaśniony. Pracownicy sprawdzą do tego czasu co
się tak faktycznie z tymi płytami stało aby ten temat szybko i skutecznie załatwić.
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Odpowiedź dla radnego Edwarda Knaga – temat namalowania przejścia dla pieszych w
miejscu w którym wskazał pan radny jest przekazany do inżynierii ruchu drogowego, gdy będzie
stanowisko to nastąpi wyznaczenie tego przejścia dla pieszych. Przy starostwie powiatowym
działa zespół inżynierii ruchu drogowego i jest zwoływany

gdy

jest odpowiednia ilość

wniosków. W tym zespole udział biorą pracownicy poszczególnych gmin, pracownicy Urzędu ,
wnioskodawcy i przedstawiciele policji. Te wnioski muszą być realizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zespół zbiera odpowiednie opinie i potem to stanowisko jest
reprezentowane do realizacji. Postara się aby w miarę szybko wniosek radnego został
zrealizowany.
Odpowiedź dla radnej Anny Lubowieckiej w chwili obecnej uzyskaliśmy informacje od
Starostwa Powiatowego, iż obecnie

jest

etap wydawania decyzji na budowę chodnika w

Szczepanowie przy ul. Parafialnej .Jest szansa że ten chodnik będzie wybudowany ponieważ sa
zabezpieczone środki finansowe. W tym roku jest przewidywany odcinek 500 metrowy .
Odpowiedź dla radnej Katarzyny Pacewicz-Pyrek odpowiedz została udzielona
wcześniej. Burmistrz poprosił o cierpliwość, prace na pewno będą kontynuowane może już w
jesieni albo na wiosnę roku przyszłego.

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Bogusza – Naczelnik Wydziału Oświaty przygotowuje
i przedstawi szczegółową analizę wyników testów kompetencyjnych. Odpowiedź zostanie
udzielona na piśmie.
Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Ojczyka w sprawie zjazdu z autostrady.
Temat ten był szeroko dyskutowany na ostatniej sesji Rady Miejskiej , pan dyrektor Pałasiński
przedstawił swoje stanowisko .W ubiegłym tygodniu pan Burmistrz był w GDDPiA, jest szansa,
ponieważ

Generalna Dyrekcja walczy o środki na budowę zjazdu docelowego który

zaopiniowaliśmy kilka lat temu, ale również o środki na modernizacje zjazdu tymczasowego.
Ponownie wystąpimy z pismem w tym temacie. Musimy wszyscy zabiegać o to aby ten zjazd
powstał jak najszybciej.

Odpowiedź dla radnej Anny Lubowieckiej w sprawie dzików- w tym temacie robimy co
możemy. Wystąpiliśmy z apelem do wszystkich parlamentarzystów ale nie dało to wielkiego
efektu. Jest to problem bardzo duży , wystąpiliśmy z pismem do Polskiego Związku Łowieckiego
w sprawie kontroli ilości pozyskanego pogłowia dzików

dot. Mokrzyska, Szczepanów,

Wokowice. Mimo zwiększonego wzrostu odstrzału dzików sytuacja jak na razie nie uległa
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poprawie, a w piśmie z dnia 22 czerwca br. Związek informuje nas, że zobowiązano Koło
Łowieckie do zwiększenia ilości odstrzału dzików. Jeśli nie będzie zmiany uregulowań prawnych
to ten temat nie będzie załatwiony .
Odpowiedź dla radnej Marii Kądziołka – przypilnujemy aby RPWiK przeprowadził jak
najszybciej remont ul.Długiej, ponieważ te dwie wyrwy powstały po awarii sieci wodociągowej.
Odpowiedź dla sołtysa Józefa Witka sprawdzimy jakie są nasze prawne uregulowania dot.
parkingów. Postaramy się, aby w jakiś sposób państwu sołtysom ulżyć w załatwieniu problemu .
Bezpłatne parkingi są po drugiej stronie Urzędu. Przeanalizujemy wniosek z panem dyrektorem
BOSiR.
Odpowiedź dla radnego Jarosława Sorysa w sprawie spotkania z mieszkańcami
ul.Bocznej. Jest ustalony wstępny termin spotkania na 20 lipca około godz.14-tej.
Następnie Pan Burmistrz podziękował wszystkim radnym, sołtysom

za pozytywne

zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 i udzielenie absolutorium
z tego tytułu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do wypowiedzi Burmistrza w sprawie zjazdu z
autostrady i finansowania remontu ul. Leśnej.
Następnie przewodniczący odniósł się do artykułu pani redaktor Iwony Dojka w tygodniku
Temi w temacie zjazdu z autostrady. W artykule tym pani Dojka pisze, że apel władz dot. zjazdu
z autostrady okazał się niepotrzebny ponieważ w sprawę zaangażował się poseł Jan Musiał.
Dziewięćdziesiąt procent mieszkańców twierdzi, że apel był potrzebny. Także z wypowiedzi
pana dyrektora Pałasińskiego wynikało iż w Ministerstwie Infrastruktury padły słowa, że jeżeli
się będziemy upierać przy pewnych kwestiach to nas skreślą i to nie jest tak, że apel był
niepotrzebny, był potrzebny nawet bardzo. Jeśli byśmy się tym nie zajęli tylko przemilczeli, to
za chwilę Pani Iwona lub pan Latasiewicz napiszą , że rada pozostaje bezczynna. Jak coś
zrobimy to źle, jak czegoś nie zrobimy to jeszcze gorzej. Przytoczył treść artykułu, w którym
poseł Musiał winą obarczył mieszkańców ul. Leśnej za opóźnienia w budowie zjazdu. Nie zgadza
się z tym stwierdzeniem ponieważ to Poseł Musiał przez wiele lat upierał się, kiedy był
burmistrzem, aby budować łącznik ul. Leśną wyburzając przy tym 18 budynków mieszkańców,
zamiast wtedy rozejrzeć się szerzej i wybrać wariant wcześniejszy, który uzgodniono w 2008r.
To nie była wina mieszkańców lecz posła Musiała. Jest to zwalanie na kogoś innego winy.
Przewodniczący ma świadomość, że pan poseł jest pani Iwony Dojki pracodawcą, ale poprosił o
trochę więcej obiektywizmu w tym co się pisze.
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Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

odczytał pismo Starosty Brzeskiego dot.

przebudowy ul. Leśnej w Brzesku i kosztów z tym związanych.
Ad.18.Wolne wnioski i zapytania
Radna Maria Kądziołka

poinformowała, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie

przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pt. system zielonych inwestycji i zarządzenie energią w budynkach
użyteczności publicznej. Radna zapytała czy gmina Brzesko będzie korzystać z tego programu
bo do 21 lipca jest termin składania wniosków.
W poprzedniej kadencji składała interpelacje i wnioski o podjęcie działań związanych
z układaniem kanałów technologicznych w nowo budowanych chodnikach. Działania te mogą
zapewnić w przyszłości, jeżeli zajdzie potrzeba przełożenia mediów, to nie będzie wówczas
potrzeby rozkopywania chodników tylko wykorzystać te kanały. Czy w naszej gminie takie
systemy są wdrażane?.
Radna zwróciła się również z prośbą do burmistrza aby zwrócił uwagę niektórym pracownikom
UM o obowiązku

konsultowania działań podejmowanych na osiedla i sołectwach.

Niekompetencje niektórych pracowników doprowadziły do sytuacji konfliktowych, mimo to iż
taką sytuację wywoła pracownik to całe gromy spadają na sołtysa, radę sołecką bądź na
przewodniczącego zarządu osiedla.
Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał pismo jakie wpłynęło z GDDKiA
dot. podjętego przez Radę Miejską Apelu i Opinii w sprawie zjazdu z autostrady, przekazanego
do załatwienia wg. kompetencji i wykorzystania w pracach projektowych.
Radny Jarosław Sorys w nawiązał do tematu w sprawie dzików, oraz że pisma w tej sprawie
zostały skierowane do naszych dwóch posłów już dwa lata temu i nie doczekaliśmy się na nie
odpowiedzi. Faktem jest jednak to, że poseł Czesak razem z posłem Adamczykiem i posłanka
Beatą Szydło w roku 2009 wystosowali pismo do Ministra Środowiska, dot. wyrządzonych
szkód w uprawach rolnych na terenie małopolski. Odpowiedź na pismo panowie posłowie
otrzymali, z którego wynika że będą prowadzone prace legislacyjne nad nowym projektem.
Z działań tych wynika, że jednak jakiś odzew jest w tym zakresie.
Radny Edward Knaga nawiązał do wypowiedzi radnej Kądziołka przypomniał, że w pasie
drogowym pomiędzy ul. Wyspiańskiego a blokiem nr 9 osiedla Jagiełły powstał mały garaż tam
gdzie stoją samochody. Doprowadziliśmy do tego,że ten garaż został zlikwidowany ale dwa dni
temu powstał na tym miejscu nowy. Nie możemy tak upowszechniać pewnych rzeczy. W miejscu
gdzie powinny być miejsca parkingowe ktoś wystawił garaż .Zasięgnął opinii SM w tym temacie,
okazało się że to nie jest decyzja SM bo to jest w pasie drogowym drogi gminnej. Radny zapytał
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czy w gminie ktoś wydał pozwolenie na postawienie tego garażu?, bo jeżeli wydał to bez
zezwolenia zarządu osiedla, który nigdy by takiej decyzji nie podjął. Jeżeli takie samowolne
działania będą podejmowane to za chwilę wszystkie miejsca parkingowe będą zajęte przez
garaże. Nie konsultowane są również działania podjęte w pasie drogowym przy ul.Kossaka przy
P. Desput. Bez decyzji zarządu osiedla wybudowano dwa garaże. Najlepiej znają sprawy lokalne
sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli .
Radny poinformował że w dniu 18 lipca zarząd osiedla razem ze Starostwem Powiatowym w
Brzesku

o godzinie 18.00 w budynku szkoły podstawowej nr 2 organizuje zebranie

mieszkańców na którym będzie omawiana sprawa dot. ul. Leśnej .
Radny zwrócił się do Burmistrza z prośbą mieszkańców którzy są zaniepokojeni brakiem
kontynuacji prac przy budowie ulic. Nie dokończona jest ul. Konstytucji 3 Maja z łącznikiem do
ul. Kossaka i ul. Kossaka do tzw. Petersówki. Ta ulica pozwoliłaby w przyszłości odciążyć przy
zjeździe z autostrady całe kompleksy z basenu , dwóch szkół i kościoła. Jeżeli puścimy ul. Leśną
ruch to wszyscy Ci którzy znają miasto będą jeździli tymi ul. a chodzi nam o to aby jak najmniej
ucierpiały na tym wszystkim kompleksy szkolne. Radny zawnioskował aby wprowadzić do
budżetu roku przyszłego wykonanie dokumentacji kosztorysowo- technicznej przynajmniej na
ten odcinek od ul. Kossaka.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytania radnych:
Dla radnego Edwarda Knagi - ostatnim czasie gmina wykonała bardzo wiele projektów.
Należy zauważyć, że stref mieszkaniowych przybywa coraz więcej. Mamy uchwalony plan
zagospodarowania przestrzennego. Jeśli uchwalamy plan to w jakiejś perspektywie musimy
myśleć o tym, aby wybudować drogi i chodniki bo do tego jesteśmy zobowiązani. Koszt budowy
dróg i chodników w mieście jest znacznie większy tym bardziej jeśli wytyczamy nową drogę na
osiedlu.
Dzielimy środki po połowie na miasto i na gminę bo tak jest gmina podzielona. Mimo iż
zwiększyliśmy wydatki na drogi to dalej jest coraz więcej wniosków w tym zakresie. Jest to dla
nas wyzwanie na najbliższe lata i musimy te działania kontynuować. Niekiedy największym
problemem jest uzyskanie zgody mieszkańców. Jeśli mówimy o stanie ul. Leśnej po
wybudowaniu zjazdu, nie wyobraża sobie aby ta droga nie została solidnie przebudowana.
Musimy się zastanowić również nad organizacją ruchu w tej części miasta.
Dla radnej Marii Kądziołka – zawsze uczula pracowników aby wszystko konsultowali, są
również obecni na sesjach. Kierownicy i Naczelnicy wiedzą, że wszystkie sprawy należy
konsultować i opiniować. Zorganizowane zostanie takie spotkanie z pracownikami.
Jeśli chodzi o zapytanie dot. układania kanałów technologicznych

w nowo budowanych

chodnikach, nie jest to takie proste ponieważ firmy działają na podstawie różnych przepisów.
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Jeśli wykonywane są remonty ulic to staramy się aby wcześniej zostały wykonane niezbędne
remonty przed położeniem asfaltu. Najlepszym przykładem tego jest ul. Środkowa w
Jadownikach i ul. Wiejska.
Radna Ewa Chmielarz zapytała na jakim etapie jest w chwili obecnej decyzja w sprawie
Powstania Zakładu Mas Bitumicznych w Brzesku?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, cały czas trwa postępowanie na wydanie
decyzji środowiskowej.
Następnie Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał zaproszenie Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Bucze na organizowany w dniach 2-3 lipca br. piknik rodzinny.
Wpłynęła ponadto do Rady Miejskiej skarga Pani A.B. z Okocimia na bezczynność Burmistrza
Brzeska .
Nie jesteśmy dzisiaj w stanie tej skargi rozpatrzyć , skargą zajmie się Komisja Rewizyjna.
Kolejna sesja planowana jest końcem miesiąca sierpnia lub na początku września, dlatego
wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie Przewodniczącemu Rady Miejskiej upoważnienia do
poinformowania skarżącej, że przesuwa się termin załatwienia skargi do 15 września 2011 r.
Przewodniczący poddał pod głosowanie radnych

wniosek, o przesunięcie

terminu załatwienia skargi Pani A.B. z Okocimia na bezczynność Burmistrza
Brzeska do 15 września 2011 r.
Rada Miejska w Brzesku

upoważniła Przewodniczącego Rady Miejskiej do

poinformowania skarżącej o przesunięciu terminu załatwienia skargi do dnia 15
września 2011 r.
Głosowano 18 za – jednogłośnie

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że w grudniu ub. roku zadał pytanie dot.
pozwolenia na wydobywanie kruszcu przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku. Nie otrzymał na
swoje zapytanie odpowiedzi. W chwili obecnej na tym terenie są wykopane potężne doły, jeśli
zbierze się tam woda to może dojść do nieszczęścia. Jest to teren nie ogrodzony, bardzo blisko
centrum miasta , same wykopaliska są bardzo szpetne. Pytał o legalność wydobywania tego
kruszcu, ponieważ nasza pani architekt stwierdziła, że wydobywać kruszec wolno wówczas
kiedy studium zagospodarowania przestrzennego gminy dopuszcza taką możliwość. Są tam
wpisane tereny górnicze, wykopaliskowe. O ile wiemy aktualne studium tego nie dopuszcza.
Ktoś kto to wydobywa w jakiś sposób

otrzymał zezwolenie. Przewodniczący poprosił o

wyjaśnienie czy ta osoba posiada takie zezwolenie i na podstawie jakich przepisów?. Obok
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biegnie trasa turystyczna rowerowa do Szczepanowa. Takich miejsc blisko w centrum Brzeska
nie powinno być, nawet gdyby była to działalność dopuszczona zgodnie z prawem bo z tego
może być nieszczęście.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zapewnił pana przewodniczącego iż na swoje zapytanie
otrzyma pisemna odpowiedź.
Ad.19. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zamknął
obrady XII sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz.10.00 – do godz. 15:30

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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