P R O T O K Ó Ł Nr XXV/ 2012
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
20 czerwca 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 20 radnych:
1.

Bogusz Krzysztof,

2.

Brzyk Franciszek,

3.

Chmielarz Ewa,

4.

Gawiak Jerzy,

5.

Góra Stanisław,

6.

Kądziołka Maria,

7.

Klimek Leszek;

8.

Knaga Edward,

9.

Kucia Maria,

10.

Kwaśniak Adam,

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.

Nieobecny usprawiedliwiony radny Bogusław Babicz .
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. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXV Sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Sekretarza
Gminy, Panią Justynę Wójtowicz - Wodę z biura poselskiego Posła Edwarda Czesaka,
kierowników i naczelników oraz wszystkich 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 Rady Krzysztof Ojczyk przedstawił porządek obrad

XXV

sesji Rady Miejskiej w Brzesku:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 maja 2012 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
10. Informacja na temat rekrutacji dzieci i młodzieży do Szkoły Muzycznej w Brzesku.
11. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
12. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy
Brzesko za rok 2011;
2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok
2011;
- odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
- dyskusja.
3) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
4) zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
5) rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Jasień;
6) zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001
roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz
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ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 30 maja 2012r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2012r. 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 17 za, głosowano jednogłośnie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, złożyła jedną pisemną interpelację: Uważam, że należy
rozważyć możliwość przeniesienia MOPS do budynku, przy ul. Wyszyńskiego należącego
obecnie do Starostwa Powiatowego. Warunki w jakich pracują obecnie pracownicy MOPS są
mało komfortowe, zarówno dla nich samych jak i petentów. Brak odpowiednich pomieszczeń dla
psychologa czy radcy prawnego, kilka osób pracujących w jednym pokoju, brak pokoju dla
obsługi niepełnosprawnych, na parterze tak mogłabym jeszcze wymieniać inne argumenty ale
sadzę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że MOPS w takich warunkach pracować nie powinien
i uważam, że ulokowanie tej instytucji we wskazanym we mnie miejscu będzie z korzyścią dla
wszystkich, a przede wszystkim petentów.
Ad. 5. Zapytania radnych.
Radny Krzysztof Bogusz, złożył następujące zapytania oraz wnioski: Wniosek w sprawie
podjęcia współpracy z Zakładem Karnym w Mościcach. W trakcie poprzednich sesji
zwracałem się z propozycją podjęcia współpracy z Zakładem Karnym w Mościcach w celu
zatrudnienia więźniów do prac społecznie użytecznych. Propozycja ta jednak nie spotkała się
wtedy z większym zainteresowaniem. Dlatego zgromadziłem informacje, które być może ułatwią
podjęcie działań we wnioskowanym temacie.
Wg informacji jakie udało mi się zgromadzić – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 Lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania
skazanych: Rozdział 3 Zasady zatrudniania nieodpłatnego skazanych § 12. Skazani mogą być
zatrudnieni nieodpłatnie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 123a § 1, 2 i 3
Kodeksu karnego wykonawczego. § 13. Dyrektor zakładu karnego kieruje skazanego do
zatrudnienia nieodpłatnego w oparciu o:
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2)

umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach porządkowych na rzecz

samorządu terytorialnego, przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej
lub przy pracach wykonywanych na cele charytatywne.
Na mocy nowelizacji skazani mogą teraz pracować nie tylko na rzecz samorządów, ale również
na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach
oświatowo-wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodkach

wychowawczych,

młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii, placówkach służby zdrowia, jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej. Prace w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin miesięcznie świadczone są przez
skazanych nieodpłatnie. Samorząd nie ponosi znaczących kosztów - ma jedynie zapewnić dowóz
i narzędzia do pracy. Sposób dowozu więźniów również nie powinien stanowić problemu – ze
względu na lokalizację Zakładu w Mścicach mogą oni samodzielnie dojeżdżać np. koleją do
Brzeska. Na terenie naszej gminy jest wiele miejsc, które wymagają podjęcia prac porządkowych
i remontowych, na które ze względu na ograniczone środki finansowe nie są realizowane.
Podczas ostatniej Komisji EKiS naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiał listę niezbędnych
prac na terenie szkół i przedszkoli. Część tych prac można wykonać w ramach prac
świadczonych przez więźniów. Jak już wcześniej nadmieniałem ze świadczeń więźniów
osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie-Mościcach korzystają samorządy w Tarnowie,
Radłowie, Gromniku, Wojniczu i Pleśnej. Informacje jakie uzyskałem w temacie zatrudnienia od
Sekretarz Gminy Gromnik - pani Bogusławy Maniak są pozytywne – szczególnie w zakresie
utrzymania porządku przez więźniów (nr kontaktowy do UG w Gromniku tel. 14 65 14 238).
Samorządowcy

dostrzegają

możliwość

połączenia

inicjatyw

ograniczających

koszty

funkcjonowania gminy z realizacją celu wykonania kary pozbawienia wolności. Nieodpłatna
praca skazanych na rzecz lokalnej społeczności jest niezwykle cenna, gdyż pozwala w znaczący
sposób obniżyć koszy realizowanych zadań i jest tym samym ważnym wsparciem dla różnych
instytucji czy organizacji. Na temat możliwości zatrudnienia więźniów rozmawiałem
z pracownikiem Zakładu Karnego – prosił o kontakt na poniższe dane.
Nr kontaktowe: Dział Zatrudnienia Osadzonych: 14 631 93 16 lub Sekretariat: 14 631 93 10, Email: zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl. Mając na uwadze powyższe pozytywne rozwiązania
wdrożone prze samorządy z regionu tarnowskiego zwracam się z wnioskiem o rozpoczęcie prac
nad przygotowanie podobnego rozwiązania dla gminy Brzesko. Z góry dziękuję za podjęcie
działań w tym temacie.
Wiosek w sprawie przygotowania oferty inwestycyjnej gminy Brzesko dla
inwestorów zagranicznych. W trakcie sesji wyjazdowej w Szczepanowie Radny Miejski Pan
Edward Knaga poruszył kwestię pozyskiwania potencjalnych inwestorów zagranicznych.
Czy w związku z tym możemy uzyskać informacje jakie działania Urząd Miejski w Brzesku
prowadził w tym temacie, a jeżeli nie – to czy można nawiązać współpracę np. z Wydziałem
Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych Ambasady RP w ChRL, Wydziałem handlowym
Ambasady ChRL czy też Polsko-Chińską Izbą Gospodarczą w Sopocie.
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Podstawowym zadaniem Wydziału jest promocja polskiego eksportu i działania na rzecz
rozwoju handlu i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Chinami. Działalność naszego
wydziału obejmuje między innymi inwestycje. Wydział zachęca chińskich biznesmenów do
tworzenia przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce jak również polskich biznesmenów do
inwestowania w Chinach.
Adresy:
Trade and Foreign Investment Promotion Section, Embassy of Poland
1, Ritan Road, Beijing, P. R. China Post Code: 100600 tel. (0086 10) 65321888, 65321235
e-mail: beijing@trade.gov.pl http://www.beijing.trade.gov.pl
Szef wydziału handlowego: Pan Ma Changlin, Radca
Tel. 0048 22 8313861
Email: commerce@chinaembassy.org.pl , pl@mofcom.gov.cn www: http://pl.mofcom.gov.cn/
Wiosek w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Wokowicach w ramach
struktury MOK. W trakcie poprzednich sesji i różnych komisji zwracałem się z propozycją
utworzenia świetlicy wiejskiej w Wokowicach w ramach struktury MOK. Moja propozycja
uzyskała przychylność członków Komisji Prawa i Porządku Publicznego a także Komisji
Zdrowia. Swój wniosek zgłaszałem w oparciu o wcześniejszą uchwałę podjęta przez
mieszkańców Wokowic podczas zebrania wiejskiego w Wokowicach. Mieszkańcy wnioskowali
o utworzenie takiej placówki na bazie Domu Strażaka w Wokowicach – obiekt jest odnowiony
i ogrzewany, a liczba pomieszczeń pozwala na prowadzenie działalności. Również p. Maria
Cuber Dyrektor MOK deklaruje chęć utworzenia takiej placówki w swoich strukturach.
Mając równocześnie na uwadze likwidację wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012
Szkoły Filialnej w Wokowicach warto podkreślić, że na terenie wsi brak instytucji
odpowiedzialnej za działalność kulturalną oraz integrację społeczną mieszkańców.
Uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz możliwości lokalowe, a także zbliżający się okres
wakacyjny wnioskuję o jak najszybsze utworzenie świetlicy wiejskiej w Wokowicach w oparciu
o struktury MOK oraz zatrudnienie pracownika w wymiarze pół etatu.
Utworzenie świetlicy przyczyni się do częściowego zmniejszenia kosztów społecznych likwidacji
szkół, pełniejszego wykorzystania pozostającej w dyspozycji gminy bazy lokalowej, jak również
do rozwoju życia społecznego wsi m.in. w ramach Koła Gospodyń jakie chcą utworzyć
mieszkanki Wokowic. Owocną współpracę Kół Gospodyń ze świetlicami możemy obserwować
m.in. w Sterkowcu, Jadownikach i Mokrzyskach.
Równocześnie deklaruję zakup wyposażenia świetlicowego o wartości 1 000 zł i przekazania go
na rzecz świetlicy w Wokowicach.
Wiosek w sprawie wsparcia działań mieszkańców w zakresie wniosku
o przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego dzików na terenie wsi Sterkowiec
W związku z licznymi skargami mieszkańców wsi Sterkowiec na szkody w uprawach
dokonywane w uprawach przez dziki - mieszkańcy zwracają się z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego dzików.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odniósł się do pomysłu radnego Krzysztofa
Bogusza w sprawie współpracy z Chinami i uznał go za ciekawy i należy do tego wrócić.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odniósł się do zatrudnienia skazanych przy
pracach porządkowych. Należy rozważyć to od strony prawnej, porozmawiać z sołtysami, bo
ktoś musi się opiekować tymi osobami.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zatrudnianie skazanych należy sprawdzić od
strony formalnej, prawnej ,a przede wszystkim finansowej, bo nie wiadomo czy nie będzie na
nas ciążył obowiązek opłacania ubezpieczenia i kosztów pracy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, skoro pan radny złożył taką propozycję to na
którejś z komisji przedyskutujemy wszystko. Pan Sekretarz sprawdził i poinformował, że skazani
mogą wykonywać tylko prace porządkowe, np. popowodziowe. ‘
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, spytał, czy to są osoby, które mają za sobą lekkie
przestępstwa?.
Radny Krzysztof Bogusz, to są więźniowie, którzy nie mają ciężkie przewinienia, mają
motywację do pracy na pewno większą niż Ci z bezrobocia. Wyjaśnił procedurę oraz z kim
można się kontaktować w sprawie zatrudnienia, podał przykład – Gminę Gromnik, która
skorzystała z takiej możliwości.
Ad 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Radna Anna Lubowiecka, zapytanie dotyczyło wycięcia dębu przy ul. Stojałowskiego
w Szczepanowie, sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ dąb jest w bardzo złym tanie i może
zagrażać bezpieczeństwu. Kolejny temat, który chciałam zasygnalizować to jest temat dzików.
Mieszkańcy nie zgłaszają wogóle już szkód, ponieważ w sposób jaki są traktowani przez Koła
Łowieckie, tylko zniechęca. Problem ten jest nadal aktualny i będzie ciągle drążony.
Ad. 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdania

złożyli

Przewodniczący

Komisji,

oraz

radni

w

zastępstwie

przewodniczących :
 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji;
 Radny Adam Smołucha - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa;
 Radny Kazimierz Sproski – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy do przedstawionych sprawozdań są uwagi
radnych?
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Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała w związku z podjętym wnioskiem dot. wniosku
weryfikacji uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zdrowej żywności w sklepikach
szkolnych. Wniosek komisji Oświaty jest cenny, lecz czy Państwo pracowali na tym, aby
w sklepikach nie pojawiały się te szkodliwe produkty?
Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że na tejże komisji był pan Burmistrz oraz
Naczelnik EKiS–u Józef Cierniak, omówiliśmy ten temat.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał co w związku z tym Naczelnik ma zamiar z
tym zrobić?
Naczelnik Józef Cierniak, po kontroli komisji GKOŚiR zapoznałem się z wnioskiem, na
pewno przeprowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół w tym zakresie. Natomiast jest to temat
bardzo skomplikowany, że podczas narady z dyrektorami- powiedzieli wprost, że w sklepikach
pomimo, że nie ma tych produktów to dzieci sami przynoszą do szkoły niezdrową żywność jeśli
nie ma tego asortymenty w sklepiku. Wygląda to jak walka z wiatrakami. Ostatnio Gimnazjum
Nr 2 w Brzesku, przygotowało piękny projekt w zakresie zdrowego żywienia, byliśmy na tym
podsumowaniu. Na każdym właściwie zajęciach np. biologii bądź leki wychowawczej jest
realizowany ten temat.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na komisji oświaty zostały
podjęte wnioski takie, aby większą wagę przyłożyć do profilaktyki. Rzeczywiście często dochodzi
do tego, że ta uchwała jest pomijana, realizacja tej uchwały została ukierunkowana w stronę
taką, aby na lekcjach nauczyciele mówili o szkodliwości spożywania niezdrowej żywności,
produktów.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, skomentował wypowiedź naczelnika Cierniaka ,
sprawa jest bardzo prosta, to dyrektor podpisuje umowę o prowadzenie sklepiku szkolnego i
może sobie zastrzec w umowie, co powinno być sprzedawane. Jeśli nie będziemy tego realizować
to będziemy widzieć dzieci otyłe i później będą mieć problemy zdrowotne, a wiemy jak dzieci są
podatne na reklamę i kupują chipsy nagminnie. Szkoły rzeczywiście ładnie tworzą te projekty,
ale jeśli nie będziemy działać – jak wspomniał burmistrz - zgodnie z profilaktyką i zapobiegać
temu, a widzieliśmy w szkołach, że chipsy są w sprzedaży, a dyrektorzy będą wzruszać
ramionami, to oznacza, że ktoś jest nie na swoim miejscu. Panie naczelniku nie odpuścimy tego
tematu.
Naczelnik Józef Cierniak, dyrektor jak podpisuje umowę , to chce być dobrym gospodarzem
i chce trochę zarobić , inny towar jest niechodliwy i albo szkoła nic nie zarabia albo sklepik pada.
Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek, poinformowała, że byli na przerwie w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Brzesku, da się kontrolować tę sprawę, tam w sklepiku nie występuje
niezdrowa żywność np. chipsów, jest tak jak należy i kolejka w sklepiku też była, czyli da się
realizować tą uchwałę. Myślę, że w dużej mierze zależy to od dyrektora szkoły. Zapobiegać
należy z każdej strony.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że nic kosztem dzieci, ile Szkoła zarobi 20 ,
50 złotych? Do tematu będziemy wracać.
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Ad. 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji.
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. W punkcie ty zadano następujące
pytania:
Radny Edward Knaga, zapytał w sprawie przeprowadzonych rozmów w GDDKiA i ich
efektów.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że sprawa docelowego zjazdu
z autostrady jest na etapie wykonywania dokumentacji, uzyskania stosownych decyzji. Na tym
spotkaniu był akceptowany ostateczny wariant. Była dyskusja w sprawie finansowania, koszt jest
szacowany na 80-90 mln. złotych, omawiany był temat procedur kiedy ma powstać ten zjazd.
Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2014 roku. Monitorujemy cały czas te sprawy, więc
jak tylko będziemy mieć nowe informacje to na bieżąco będę Państwa informował.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie: nabycia nieruchomości
o powierzchni 7aw Okocimiu, jaka to działka? Zapytał również w sprawie rozbudowy stadionu
OKS, jaki będzie to koszt i prace wynikające z dokumentacji?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest to działka przy ul. Klęczany,
pod urządzenia odwadniające. W sprawie rozbudowy stadionu OKS – przygotowujemy
dokumentację, cykl uzyskania pozwoleń potrwa pewnie kilka miesięcy. Byli przedstawiciele
klubu na jednej z komisji, omawiali jakie muszą spełniać wymagania, aby mogli otrzymać
licencję na grę w pierwszej lidze. W tej chwili nie powiem Panu, ponieważ nie mam
przeanalizowanych wszystkich materiałów. Na pewno powstanie to etapowo, poprzez fundusze
zewnętrzne. Więcej informacji przedstawimy jak już je przeanalizujemy.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych. (Stanowi załącznik do protokołu nr 1.)
Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika Nr 2 do protokołu złożył Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka uwag brak.
Ad. 10. Informacja na temat rekrutacji dzieci i młodzieży do Szkoły Muzycznej
w Brzesku.
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar, przedstawiła jak będzie działa
szkoła w pierwszym etapie nauki, w klasie pierwszej. Następnie poinformowała jak przebiegała
rekrutacja oraz omówiła wstępne szacunek kosztów szkoły. Chętnych zgłosiło się 171 osób,
przedstawiła jakie będzie potrzebne zatrudnienie w szkole. Poinformowała, iż jest już po
wizytacji pani kurator, która przedstawiła wnioski do których należy się zastosować.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał czy kadra nauczycielska będzie z naszej gminy lub
powiatu?
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar, odpowiedziała, że na razie nie
złożono dokumentów z terenów gminy, są podania z Tarnowa, a głównie z Krakowa.
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Radny Kazimierz Sproski, co limituje uczniów do klas?
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar - pani wizytator po wizytacji
nas poinformowała o liczbie miejsc, natomiast szkoła musi się rozwijać.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, czy istnieje przepis prawa materialnego,

w

rozporządzeniu lub ustawie, który zabrania organowi prowadzącemu, przyjęcia więcej dzieci niż
to co pani wizytator powiedziała?
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar, przepisu ograniczającego nie
ma, natomiast dostałam regulamin, który bardzo szczegółowo określa liczbę punktów, jaką
uczeń musi osiągnąć, żeby mógł dostać się do szkoły.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że jest to wstępne założenie, jeśli
uczniów będzie dużo, z dużą ilością punktów, to z całą pewnością będziemy robić wszystko, aby
dzieci były przyjęte. Osiągnięcie tych wyników, gwarantuje poziom uczniów oraz szkoły.
Radny Paweł Strojny, co z dziećmi, którzy uczęszczają do innych szkół muzycznych, a chcieli
by przenieść się do naszej szkoły?
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar, jeżeli dziecko wykaże się
umiejętnościami i znajomością teorii w zakresie klasy pierwszej, może się do klasy drugiej
dostać. Żeby stworzyć klasę należy mieć od 9-16 uczniów, takie są rozporządzenia Ministra
Kultury.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdziliśmy już, że żadnych ograniczeń liczby
przyjęć nie ma, mamy 171 dzieci. Wiemy, że w Trzcianie do pierwszej klasy przyjęto 100 dzieci,
w drugim roku tych dzieci było przyjętych 110 i o ile wiemy tam nikt nie robił ograniczeń,
a z roku na rok dzieci przybywało. Jeśli mamy 170 podań, a dzieci będą dobre i będą się
kwalifikowały, to czy nie dopuścić tych dzieci ? Nie chciałbym, żeby decyzją administracyjną,
bądź po rozmowie z Panią wizytator ograniczać przyjęcia. Pani wizytator jest kompetentną
osobą, lecz nie do niej w tym zakresie należy decyzja. Być może te dzieci się nadają, a my
sztucznie ograniczymy przyjęcia, co mi się bardzo nie podoba. Niech nastąpi preselekcja, lecz
proszę o rozsądek i rozwagę. Poinformował, że dużo rodziców pytało się o umożliwienie
uczęszczania dzieci do drugiej klasy z innych szkół.
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar oczywiście, że jeśli zgłoszą się
dzieci i będzie tych dzieci na tyle, aby utworzyć klasę dugą to oczywiście, że otworzymy.
Naczelnik Józef Cierniak, po pierwsze to nie jest szkoła typu ogniska, tylko będzie to szkoła
dla najlepszych z najlepszych. Pani wizytator nie jest przeciwnikiem ani nie mówi w ten sposób,
że chodzi tu o subwencję, że będzie do 60 czy dla 100 osób. Jeśli byśmy przyjęli 160 osób, to by
się okazało, że za rok czy za dwa nie będziemy mieli kogo przyjąć takie są realia. Zostawmy
kwestię liczny przyjęć i poziomu jaki mają reprezentować dzieci komisji, która jest
merytorycznie przygotowana w celu wydania końcowego werdyktu.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rzeczą oczywistą jest, że do szkoły mają dostać się
dzieci, które mają zdolności. To co na początku usłyszałem, to dla mnie jest takim
administracyjnym zamkiem, który z góry zakłada, że nawet dzieci dobre, które mają dobre
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predyspozycje nie dostaną się, ponieważ Pan Naczelnik powiedział, że mają być dzieci wybitne żebyśmy nie doszli do jakiś absurdów.
Burmistrz

Brzeska

Grzegorz

Wawryka,

więcej

informacji

będziemy

mieć

po

przesłuchaniach i na pewno będziemy informacji udzielać Państwu. Na pewno wszystkim nam
zależy, aby poziom szkoły był przyzwoity i zrobimy wszystko, aby wszystkie te dzieci zostały
przyjęte.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, podziękował za przyjęcie zaproszenia na sesję
pani dyrektor oraz za udzielenie informacji.

Ad. 11. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
Temat ten był omawiany na posiedzeniach komisji. Rada Miejska przyjęła informację, która
stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Ad. 12 Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko.
Sprawozdanie

z

Przedsiębiorstwa

działalności

złożyli:

Komunikacji,

Krzysztof

Gawor

Prezes

Janusz Filip Prezes Brzeskich

Miejskiego
Zakładów

Komunalnych następnie Paweł Majewski V-ce Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, Franciszek Mrzygłód Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej,

Zbigniew

Gładyś

Prezes

Rejonowego

Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji.
Zapytania złożyli:
Sołtys wsi Sterkowca Józef Witek w sprawie nowej ustawy śmieciowej.
Radny Bogusław Babicz w sprawie biomasy.
Radny Tadeusz Pasierb w sprawie wspólnot, które same zarządzają.
Radny Paweł Strojny zapytał w sprawie ul. Wodnej.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie budowy wodociągu w Mokrzyskach w kierunku
Bucza.
Radny Tadeusz Pasierb, zapytał w sprawie cen wody.
Odpowiedzi udzieli prezesi spółek, których sprawa dotyczyła.
(Informacje o spółkach stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.)
Wiceprzewodniczący zarządził przerwę pół godzinną w obradach- przerwa trwała
od godziny 12:30 – 13:00.
Po przerwie dalszy ciąg obrad.
Ad. 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
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1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2011.- uwag brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 19 za przy 19 radnych obecnych na
sali.

UCHWAŁA NR XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2011
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2011.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek, odczytał wszystkie opinie RIO.
Radny Stanisław Góra, skomentował, iż rok 2011 był trudnym rokiem w skali kraju oraz dla
naszej gminy. Mimo tego dużo inwestycji zostało oddanych m. in. Rynek brzeski, RCKB,
wodociąg w Porębie Spytkowskiej, który mam nadzieję, że ukończymy w tym roku. Wiemy jakie
są realia, według mnie ta gospodarka i ta polityka reprezentowana przez Burmistrza Brzeska był
była dobrze utrzymana. Wyraził podziękowanie Burmistrzowi Brzeska, Radzie Miejskiej oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do ciężkiej pracy.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, dodała, że rzeczywiście nie był to łatwy rok, lecz widać
zmiany w naszej gminie. Piękny odnowiony Rynek, który mnie najbardziej cieszy, miasto
odzyskało „serce” na tym rynku ludzie się teraz bardzo chętnie gromadzą, wiadomo jest, że
mamy „apetyty” na różne rzeczy, np. halę przy PSP Nr 3, mam nadzieje, że i to uda się
dokończyć - złożyła również podziękowania Panu Burmistrzowi za sprawiedliwe dzielenie
potrzeb radnych.
Radna Halina Mrówka, dodała, że jest również mile zaskoczona wizerunkiem miasta oraz
inwestycjami w gminie m. in. Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym oraz Rynkiem
brzeskim, który jest wizytówką miasta na skalę krajową. Również podziękowała Burmistrzowi
Brzeska.
Wiceprzewodniczący Tadeusz Pasierb, poinformował, że pieniądze zostały dobrze
zainwestowane, podział budżetu jest równomierny, rozwój zrównoważony- złożył również
podziękowanie pracownikom urzędu, którzy się przyczynili do realizacji budżetu i staranności
jego wykonania. Podziękował Burmistrzowi Brzeska i poprosił o udzielenie absolutorium dla
Burmistrza.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, rok 2011 nie był rokiem trudnym, rokiem
trudnym jest rok 2012. Nasze miasto w oczach się rozwijało, wszystkie szanse które mieliśmy
zwłaszcza dot. środków unijnych zostały wykorzystane w 110%. Oznacza to rozsądne zaciąganie
zobowiązań i to że tych pieniędzy „nie przejedliśmy” oraz racjonalną realizację zadań po stronie
wydatków. Ukłon również dla Pani Skarbnik, która pilnowała naszych zapędów. Oczywiste jest
to, że Pan Burmistrz jest za całość odpowiedzialny. Przyłączam się do głosu, że jeśli chodzi o halę
przy PSP Nr 3, to jak rozpoczęliśmy ją, to skończymy tą inwestycję. Pech chciał niestety, że
przedsiębiorcy nie powiodło się przy realizacji tej hali. Nie podołał, ale będziemy mieć tą
inwestycję na uwadze. Uważam, że sprowadzanie finansowe, bilans, rachunek zysków i stratopinia RIO potwierdza, że Burmistrz Brzeska prowadzi finanse w sposób na prawdę bardzo
dobry, przez ostatnie lata tak również było. Mam nadzieję, że obecny rok, który jest naprawdę
ciężki uda się nam w miarę przetrwać, że nasi mieszkańcy tego kryzysu tak nie odczują, i że
sprostamy wymaganiom jakie są przed nami.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na
sali.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, podziękował radnym za współpracę oraz za tak
pozytywną ocenę pracy. Ubiegły rok był bardzo pomyślny dla naszej gminy, udało się wiele
inwestycji zrealizować, ale również był trudny, ponieważ ciężko było „spiąć” budżet do końca
roku. Mimo wszystko, wszyscy powinniśmy mieć satysfakcję, ponieważ te dochody zrealizować
było trudno. Uwagi, które zostały zgłoszone, oczywiście przyjmuję i będę się starał je
zrealizować. Realizacja budżetu to nie tylko, Burmistrz, pracownicy ale również rada,
podchodziliście Państwo do tego życzliwie, ponieważ było w ciągu roku wiele zmian w budżecie,
dlatego za to Państwu dziękuję, za trud pracy na komisjach, dziękuję również pani Skarbnik
wraz ze służbami, którzy dbają aby wszystko przebiegało dobrze, dziękuję również mojemu
Zastępcy, Sekretarzowi i wszystkim pracownikom urzędu.

UCHWAŁA NR XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2011.
/stanowi załącznik do protokołu/.
3) w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
uwag brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na
sali.
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UCHWAŁA NR XXV/173/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
/stanowi załącznik do protokołu/.
4) zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia
2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.- uwag brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie – został przyjęty jednogłośnie; 20 za przy 20 radnych obecnych na
sali.

UCHWAŁA NR XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko
/stanowi załącznik do protokołu/.

5) rozpatrzenia skargi na działalnie sołtysa wsi Jasień.- uwag brak.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował o opinii komisji rewizyjnej i spytał
czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie. Chętnych brak. Poprosił o wyłączenie się z głosowania
Pana Radnego Klimka.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie – został przyjęty; 17 za, 1 radny Leszek Klimek nie wziął udziału
w głosowaniu, przy 19 radnych obecnych na sali/.

UCHWAŁA NR XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnie sołtysa wsi Jasień
/stanowi załącznik do protokołu/.

6) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na posiedzeniu komisji, został
podjęty wniosek, aby z paragrafu pierwszego w ustępie pierwszym skreślić słowo „szkołę”, gdyż
szkoła jest placówką oświatową, a po słowie szkoły, mamy słowo już placówki oświatowe.
Pozwolę sobie także na skomentowanie dzisiejszej uchwały w tym punkcie - jest informacja w
prasie, iż przez to że Rada Miejska na czas nie zmieniła tej uchwały, to jak podkreślił Prezes
OKS, nie można było sprzedawać alkoholu na stadionie.

Podkreślił, że przez 11 lat

obowiązywania tej uchwały nikt nie zgłaszał żadnych uwag i wniosków. Mam wątpliwości, czy
obiekty sportowe są najlepszym miejscem do sprzedaży alkoholu, na komisjach się
wstrzymywałem i teraz też się wstrzymam od głosowania z powyższych względów. Miejmy
nadzieję, że kultura spożywania alkoholu, która w naszym społeczeństwie nie zawsze jest
właściwa, ulegnie poprawie i nie będzie kłopotu.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę : skreślenie słowa „szkoły”
z paragrafu 1 ustępu 1. Głosowano: 16 za, 1 wstrzymujący, 1 radny nie głosował, przy 18 radnych
obecnych na sali. Poprawka została przyjęta.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb przedstawił treść
projektu uchwały wraz z poprawką następnie Przewodniczący Rady Krzysztof
Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty; 16 za, 3 wstrzymujące,
o przeciw, przy 19 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
/stanowi załącznik do protokołu/.
Ad. 14. i Ad 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następująco:
Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek, w sprawie przeniesienia MOPS do budynku na
ul. Wyszyńskiego. Pomysł sam jest dobry, lecz budynek ten nie jest nasz. Będziemy analizować
sprawę, oczywiście przedstawię Państwu jakieś propozycje. Natomiast dziękuję Pani Katarzynie
za zwrócenie uwagi na ten problem.
Radnemu Krzysztofowi Boguszowi, w sprawie współpracy z zakładem karnym- szczegółowo
przeanalizujemy, rozważymy ten temat, na pewno przedzwonię do innych gmin, którzy
współpracowali ze skazanymi. W sprawie ofert inwestycyjnych - mieliśmy kilka la temu
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wykonaną taką ofertę, lecz na dzień dzisiejszy nie jest łatwo na tym rynku, jeszcze raz
przedstawimy tą ofertę inwestycyjną, uaktualnimy ją. Cały czas robimy pewne działania, że jeśli
jest właściciel gruntu, mobilizujemy go do współpracy - temat ten jest ważny. W sprawie
świetlicy, ten temat jest mi znany, będziemy chcieli pomóc mieszkańcom, natomiast
oczekujemy, że mieszkańcy wykażą wolę współpracy. W sprawie dzików, który został poruszony
przez Pana Krzysztofa oraz Annę Lubowiecką- ten temat wraca od wielu lat, pisaliśmy do rządu,
parlamentarzystów. Mogę tyle zadeklarować, że będę mobilizował koła łowickie w tej sprawie.
Radnej Annie Lubowieckiej, w sprawie dębu - dąb stoi przy drodze powiatowej, w zasadzie
właściciel powinien wystąpić o zezwolenie na wycięcie drzewa. Przypomnimy właścicielowi
o tym obowiązku, oraz poinformujemy Zarząd Dróg Powiatowych aby się tym tematem zajął.
Radny Stanisław Góra, podniósł kwestię wywieszenia informacji na tablicach ogłoszeń.
Mieliśmy ostatnio skargę na sołtysa wsi Jasień. Będzie trzeba coś zrobić z tymi tablicami
ogłoszeń, czy coś już się dzieje w tym kierunku, żeby rozstrzygnąć to w sołectwach?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zaproponował, że najlepszym rozwiązaniem było
by umieszczenie tablic ogłoszeniowych przy domach ludowych, bądź tam, gdzie przyjmuje
sołtys, zabezpieczylibyśmy pieniądze na przyszły rok, aby zakupić takie tablice. Proszę abyście
Państwo przedyskutowali to w swoim gronie sołtysów i podejmiemy odpowiednie działania.
Radny Krzysztof Bogusz, dwie sesje temu, mówiliśmy, że ustalimy regulamin korzystania ze
wszystkich tablic informacyjnych i ogłoszeniowych oraz egzekwowania płatności.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, taki projekt będzie przedłożony, jest już
przygotowywany, lecz w ostatnim czasie zszedł on na bok. Myślę, że końcem sierpnia komisje
mogły by pracować nad tym, a potem byśmy go uchwalili.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, dodał, że problemem nie jest stworzenie tego
regulaminu, problemem jest to, że tablice w gminie mają różnych właścicieli, stoją na
prywatnych gruntach. Zatem problem będzie z egzekucją na miejscu. Dobrym pomysłem, jest
aby jedną zamykaną tablicę umieścić w jednym konkretnym miejscu, przy budynku gminnym.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, regulamin dotyczyć może tylko i wyłącznie
gruntów gminnych, prywatne grunty nas nie interesują.
Radny Edward Knaga, przedstawił sprawę tablic ogłoszeniowych na swoim osiedlu KopalinyJagiełły.
Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek, dodał, że tablica musi być umieszczona w centralnym
dostępnym punkcie dla mieszkańców. Sołtys odniósł się do tematów dzików w miejscowości
Sterkowiec, poinformował, jaka jest to duża skala. Uważa, że jest to tak bardzo wielki problem.
Radny Krzysztof Bogusz, starosta powinien zwiększyć odstrzał redukcyjny dzików. Gmina na
wniosek mieszkańców może poprzeć taki wniosek do starostwa o odstrzał.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że ponownie zorganizuje spotkanie
z instytucjami, które mają wpływ na to m. in. z kołami łowieckimi, sołtysami. W przyszłym
tygodniu wybieram się na spotkanie z wojewodą, przedstawię mu ten problem.
Wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka, musimy ten temat cały czas pilotować - prośba do
Pana Burmistrza o pomoc tym wszystkim poszkodowanym. Ludzie przez dziki tracą dorobek
swojej całorocznej pracy. Żyjemy w takim, a nie innym klimacie, zbiory mamy tylko raz do roku,
a jeżeli zostaną zniszczone to mieszkańcy zostają pozbawienie całorocznego dorobku. Dlatego
uważam że należy im się większa pomoc.
Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał pisma które wpłynęły od ostatniej sesji
do Rady Miejskiej:
- odczytano pismo posła Edwarda Czesaka odpowiedź na apel w sprawie zwalczania skutków
bezrobocia.
Radny Adam Smołucha, wyjaśnił sprawę bezrobocia w Polsce.
Radny Krzysztof Bogusz, poprosił o przegląd płyt na nowym Rynku, już z prawej strony są
zmiażdżone, niech wykonawca sprawdzi w ramach gwarancji póki jeszcze jest.
Radna Ewa Chmielarz, zwróciła się z prośbą od Stowarzyszenia Ginekologii Położnictwa
w Brzesku o wpłatę dobrowolnej cegiełki. Obecnie realizujemy przy współpracy z Dyrekcją
szpitala remont oddziału położnictwa. Wczoraj słyszałam, że szpital w Tarnowie im. Szczeklika
od 2013 roku będzie spółką, nie wiadomo, czy spółką nie zostanie szpital w Bochni, a my na
razie jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej. Wobec tego pragniemy podwyższać standardy dla
pacjentów. Wiemy, jaka jest sytuacja finansowa ochrony zdrowia, nikt nam nie pomaga, szpital
sam musi walczyć o pozyskanie środków na remonty. Zwróciliśmy się do innych gmin, radnych
z nadzieją, że nam też pomogą. My jako stowarzyszenie pomagamy od 2008 roku, pracujemy
wedle statutu, edukujemy, pomagamy. Jesteśmy na ukończeniu tego remontu, jednak jeszcze
środków nam brakuje, aby ten oddział wyglądał na poziomie 21 wieku, żebyśmy nie słyszeli
ciągle, że pacjentki odchodzą z Brzeska do porodu, ponieważ mają lepsze warunki gdzieindziej.
Bardzo proszę o wolne datki w miarę Państwa możliwości, dziękuję serdecznie.
Radny Adam Smołucha, w ostatnim czasie, mogą Państwo zobaczyć, jak szpital dynamicznie
się rozwija. Część remontów, mające na celu poprawienie warunków pacjentom, pochodzą ze
środków naszych, ale również ze stowarzyszeń, które działają na terenie szpitala i jedno z takich
stowarzyszeń- Stowarzyszenie Rozwoju Ginekologii i Położnictwa dwa lata temu przeprowadziło
remont traktu porodowego. Wszystkie te działania służą poprawie warunków w jakich
przebywają pacjenci. My tego roku takim głównym celem inwestycyjnym jest poprawa bazy
diagnostycznej, zamierzamy dokonać zakupu wymiany nowego tomografu komputerowego - to
jest inwestycja kilkumilionowa. Konieczność wynika z rozwoju medycyny, technicznie nie
spełnia stary wymogów diagnostycznych. Jeżeli Państwo czujecie się do tego, aby wspomóc
naszą działalność, to będziemy bardzo zobowiązani.
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Radny Krzysztof Bogusz, przedstawił sprawę wieży widokowej oraz parku linowego. Na
komisji omawiany był ten temat i podjęte zostały wnioski. Na Bocheńcu jest dobra lokalizacja.
W chwili obecnej ze względu na poziom zakrzaczenia pól wokół szczytu widok jest dosyć mocno
ograniczony, co powoduje, że nie ma tam zbyt wielu osób chętnych do oglądania widoków.
Podniósł sprawę utworzenia obserwatorium „Astro bazy”, warto się nad tym zastanowić, jest to
koszt ok. 300-400 tys. złotych jesteśmy w stanie zrealizować, np. z Programu Leader. Inwestycja
kwalifikuje się do działania: Odnowa i rozwój wsi.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, w tej chwili prowadzimy politykę taką, aby spłacać
i zaoszczędzić części zadłużenia w gminie. Za chwilę będą kolejne fundusze unijne, nie we
wszystkich dziedzinach byliśmy przygotowani. Na pewno rzeczą, którą musimy skończyć, to hala
przy PSP Nr 3, w kolejnym etapie, sami Państwo mówiliście, że powinno być więcej środków na
drogi ich odbudowę. W perspektywie, gdy będą wolne środki ja bym pomyślał o salach
gimnastycznych. Należy ustabilizować na bezpiecznym poziomie finanse gminy, ponieważ
wydatki wzrosły nam bardzo szybko niż dochody.
Ad. 17. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof
Ojczyk podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął obrady XXV sesji Rady
Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 14:40.
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