P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/ 2012
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
29 sierpnia 2012 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXVI Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej Pan Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 radnych (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bogusław Babicz,
Bogusz Krzysztof,
Brzyk Franciszek,
Chmielarz Ewa,
Gawiak Jerzy,
Góra Stanisław,
Kądziołka Maria,
Klimek Leszek,
Knaga Edward,
Kucia Maria,
Kwaśniak Adam,
Lubowiecka Anna,
Mrówka Halina,
Ojczyk Krzysztof,
Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
Pasierb Tadeusz,
Smołucha Adam,
Sproski Kazimierz,
Strojny Paweł,
Sorys Jarosław,
Wyczesany Piotr.

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko
wg. załączonych list obecności stanowiących zał. Nr 2 i 3 do protokołu, oraz :
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXVI Sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów
Burmistrzów, Sekretarza Gminy, kierowników i naczelników UM oraz wszystkich
zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana
liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
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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 zapytał czy do przesłanego
porządku obrad są uwagi – uwag radnych brak, w związku z czym przedstawił porządek
obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Brzesku:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 20 czerwca 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 Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku na temat przygotowania
do nowego roku szkolnego 2012/2013.
11. Informacja dotycząca potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy Brzesko.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012;
2) zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko;
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
4) uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego
w Brzesku "Osiedle Jagiełły";
5) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz
oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brzesko;
6) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla
uczniów zamieszkujących na terenie Gminy
Brzesko;
7) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej
w Brzesku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Krakowie w sprawie ze skargi Danuty Marmol na Uchwałę
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 08.06.2011 r. w przedmiocie
reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu,
polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach (nr
zaskarżonego aktu XI/66/2011);
8) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa.
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13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 20 czerwca 2012r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 czerwca 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 21 za. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Franciszek Brzyk
1. Na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady miejskiej w Brzesku
odbytym w dniu 23 kwietnia 2012 roku zostały podjęte dwa wnioski:
 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kwerendy
dotyczącej osób, które zginęły na Wschodzie (ofiar stalinizmu)
o upamiętnieniu ich nazwisk na tablicach pamiątkowych.
 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ustawienie Krzyża
Katyńskiego na terenie miasta Brzeska w okolicy grobu Nieznanego
Żołnierza. Głosowano jednogłośnie.
W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi tych tematów radny zapytał jaki
jest na dzień dzisiejszy etap realizacji tych wniosków.
2. W ostatnim okresie czasu w związku z pracami prowadzonymi na obwodnicy
Miasta Brzeska na terenie Okocimia, a zwłaszcza ul. Zamkowej, Goetzów
Okocimskich, a także Ks. F. Kazka odbywał się wzmożony ruch samochodów.
Tak się również dzieje w przypadku kolizji, wypadków oraz korków w okolicach
ronda, kiedy tymi ulicami odbywa się objazd w kierunku Nowego Sącza
i odwrotnie. W związku z tym mając na uwadze wnioski mieszkańców oraz moje
interpelacje w tym zakresie zwracam się z prośba po raz kolejny o ujecie
w projekcie budżetu projektu chodnika na ul. Zamkowej oraz remontu
chodnika przy ul. G. Okocimskich.
Radna Maria Kądziołka
1. Pierwsza interpelacja związana jest z wjazdem z drogi krajowej E-4 do Szpitala
Powiatowego, Przychodni Rejonowych oraz bloków mieszkalnych w kontekście
oddania do użytkowania w najbliższym czasie (najprawdopodobniej 10
września) sklepu Broco Marche. W najbliższym czasie zostanie oddany do
użytku sklep BricoMarche usytuowany na Osiedlu Kościuszki obok Szpitala. W
związku z tym faktem moja interpelacja. Jak, i czy została rozwiązana sprawa
wjazdu i wyjazdu z drogi krajowej A-4 do szpitala, przychodni, bloków
mieszkalnych oraz BricoMarche. Problem jest bardzo poważny i był
sygnalizowany na różnych gremiach i spotkaniach. Wjazd ten (wyjazd) stanowi
jedyny trakt komunikacyjny do wyżej wymienionych obiektów tj. szpitala,
przychodni, bloków mieszkalnych oraz BricoMarche. Wiem, że Gmina nie
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wyraziła zgody na obecne rozwiązanie komunikacyjne i nie Gmina, czy
Burmistrz winni być adresatami tej interpelacji. Jednakże ponieważ chodzi tutaj
o bezpieczeństwo tych wszystkich którzy muszą korzystać z usług szpitala,
przychodni, mieszkańców Osiedla oraz wszystkich tych, którzy będą klientami
nowo powstałego sklepu proszę o wyjaśnienie tej sprawy i podjęcia
odpowiednich kroków w celu jej wyjaśnienia i załatwienia. Trudno wyobrazić
sobie jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo tych którzy będą potrzebowali
pomocy w ratowaniu życia w sytuacji, gdy tak znacznie zwiększy się ruch na tak
wąskiej drodze dojazdowej do szpitala. Ktoś dopuścił do sytuacji w której TIR-y
i karetki pogotowia (i nie tylko one) będą korzystały z jednego wjazdu (wyjazdu).
Mając powyższe na uwadze proszę Pana Burmistrza o podjęcie stosownych
działań w celu wyjaśnienia i rozwiązania przedstawionego problemu.
2. Interpelacja dotycząca zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Chciałam wrócić do interpelacji, którą złożyłam 15 grudnia 2010 r., a dotyczyła
ona zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta i gminy. Sprawa
bezpieczeństwa naszych mieszkańców, jest jednym
z ważniejszych zagadnień.
W minionej kadencji w zakresie tym zrobiliśmy dużo, jednakże w stosunku do potrzeb
jest to stanowczo za mało. Skutecznym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa jest
monitorowanie naszych Osiedli i Sołectw. Wykonane monitoringi na terenie naszego
miasta i gminy praktycznie w całości zostały podłączone do sieci Powiatowej
Państwowej Policji w Brzesku, gdzie dyżurni nie są w stanie bez przerwy obserwować
kilkunastu monitorów. Wzorem innych miast chciałam zaproponować wprowadzenie
innego rozwiązania, a mianowicie, umieszczenia kamer w kilku, czy kilkunastu
miejscach na terenie miasta i gminy z których obraz na bieżąco przekazywany byłby na
strony internetowe Urzędu Miejskiego oraz innych portali internetowych /oczywiście
tych zainteresowanych/. Jest to dobre, uniwersalne i sprawdzone rozwiązanie
wykorzystywane w wielu samorządach. W ostatnim czasie na terenie miasta nasiliły się
kradzieże samochodów oraz (delikatnie to ujmując) niekontrolowane zachowania,
dlatego propozycja jest warta rozważenia.
Jednocześnie w związku z nasilającymi się niepoprawnymi zachowaniami
pewnych osób oraz kradzieżami samochodów o czym wspomniałam wyżej w imieniu
mieszkańców zwracam się z prośbą o zamontowanie dwóch kamer – jednej na Os.
Ogrodowa, drugiej na Os. Kościuszki. Dla mieszkańców jest to sprawa niezwykle ważna
i pilna.
Zdaję sobie sprawę jak ciężko będzie wygospodarować środki finansowe na
wyżej wskazane potrzeby, jednak warto to zrobić dla bezpieczeństwa mieszkańców
naszego miasta i naszej Gminy.
3. Wykonania zwykłego, trawiastego boiska.
Od kilku lat zabiegamy o wykonanie boiska dla dzieci i młodzieży na łąkach
pomiędzy Osiedlem Ogrodowa, a sklepem Carrefour. Na terenie Osiedla tak Ogrodowa,
jaki i Jagiełły nie ma boisk sportowych na których młodzież i dzieci mogłyby spędzać
wolny czas. Szans nie ma, aby dostać się na boisko Orlika.
Chcąc znaleźć sobie zajęcie, młodzież często gra w piłkę tuż pod oknami mieszkań,
gdzie dochodzi do nieporozumień, niepotrzebnych zatargów i waśni. Muszą być na
terenie naszych osiedli zapewnione miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogłaby spędzać
wolny czas nie narażając siebie i innych na niepotrzebne scysje i waśnie.
Jak już wspomniałam wyżej od kilku lat zabiegamy o wykonanie trawiastego boiska.
Nadarzyła się okazja i bezpłatnie załatwiłam ziemię na wykonania boiska, tj.
utwardzenia terenu i posiania trawy, jednakże przez działania niektórych pracowników
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Urzędu Miejskiego (tych którzy zajmują się wydzierżawianiem nieruchomości) niestety
nie mogliśmy tego wykonać, gdyż bezsensowne byłoby zwiezienie ziemi, złożenie jej
w hałdy, a później zmawianie dodatkowego sprzętu do jej przewiezienia.
Mając powyższe na uwadze oraz wszystkie aspekty przedmiotowej sprawy, które
znane są Panu Burmistrzowi, a w szczególności Panu Jerzemu Tyrkiel zastępcy
Burmistrza, zwracam się z uprzejmą prośba do Pana Burmistrza o wykonanie
trawiastego boiska dla dzieci i młodzieży z Os. „Kościuszki-Ogrodowa” oraz Os.
Jagiełly.
4. Ostatnia sprawa dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego.
Na jakiej zasadzie wynagradzani są Kierowcy pracujący w MPK Brzesko, spółce
gminnej.
Radny Krzysztof Bogusz
1) W czerwcu br. składałem wniosek w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików.
W związku z tym ze zasadniczo sezon w którym dziki czynią największe zniszczenia
zwracam się z prośbą o podjęcie działań, które pozwolą w roku 2013 na zmniejszenie
ewentualnych strat wyrządzanych przez zwierzynę leśną:
- zaopiniowanie planów odstrzałów na wyższym poziomie w stanie do roku ubiegłego.
Wg informacji jakie uzyskałem pogłowie dzików powinno kształtować się na poziomie
127 sztuk w całym powiecie, a wg danych na marzec 2010 wynosiło co najmniej 202
sztuki,
- opracowanie w porozumieniu z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego materiałów
informacyjnych zawierających informacje jak odstraszać dzikie zwierzęta oraz ich
kolportaż wśród mieszkańców.
- zorganizowanie stosownego spotkania osób zainteresowanych z przedstawicielami kół
łowieckich i doradców rolnych.
2) W najbliższym czasie zostaną ogłoszone nabory o dofinansowanie projektów
kulturalnych przez Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego - m.in. na
wsparcie działań muzealniczych. Czy w związku ze zgłaszanymi wnioskami przez
radnych w sprawie utworzenia muzeum - możliwe jest przygotowanie stosownego
wniosku do Ministerstwa Kultury?
Wg informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego w ostatnim czasie kilka gmin
z terenu powiatu brzeskiego i bocheńskiego otrzymało dotacje z MRPO na budowę hal
sportowych. Czy nasza gmina składała wniosek od dofinansowanie budowy hali przy
Szkole Podstawowej nr 3 ze środków MRPO? Jeżeli tak - to jaką ocenę otrzymał?
3) W związku z informacją jaką otrzymaliśmy na jednej z komisji na początku br.
w sprawie modernizacji strony internetowej wnioskuję:
- o likwidację forum na brzesko.pl - powodem tego jest brak odpowiedzi od blisko
miesiąca na zadawane przez mieszkańców pytania.
- w związku z tym, że mija również blisko pół roku od momentu gdy proponowałem
utworzenie strony z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych - chciałbym
zadeklarować, że nieodpłatnie przygotuję I przekaże w administrację urzędu miasta
kalendarz imprez zarządzany przez system cms.
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Ad. 5. Zapytania radnych.
Zapytania zgłosili:
Radna Halina Mrówka złożyła podziękowania całej Radzie Miejskiej za wsparcie
w czasie choroby.
Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zawnioskowała w imieniu mieszkańców
Osiedla Brzezowieckie, którzy sąsiadują z bazą BZK, aby wszystkie hałaśliwe prace na
bazie były wykonywane przed ciszą nocną i po jej zakończeniu.
Radny Stanisław Góra nawiązał do objazdów przez Porębę Spytkowską z jakich
w ostatnim czasie korzystają kierowcy omijając korki w kierunku Bochni z tytułu
prowadzonych prac remontowych na drodze nr 4. Kierowcy którzy nie znają trasy
błądzą ulicami w Porębie. Radny zaproponował, aby wykonać dwustronne
oznakowanie w kierunku Bochni i Nowego Sącza oraz wystąpić do Starostwa
Powiatowego w Brzesku o pilne rozwiązanie problemu.
Radny Bogusław Babicz
1) nawiązał do tematu związanego z ruchem na ulicach miasta Brzeska, szczególnie jeśli
chodzi o ul. Leśną i ulice dojazdowe do niej tj. ul. Gajową, Jasną, Wiejską , Poprzeczną.
Ruch na tych ulicach znacznie się zwiększył gdyż został już częściowo oddany do ruchu
zjazd z autostrady. W związku z tym coraz częściej kierowcy wykorzystują do objazdu
przedmiotowe ulice, nastąpiło tam znaczne zwiększenie ruchu wskutek czego osłabiło
się bezpieczeństwo mieszkańców. Na ulicy Konstytucji 3 Maja nie ma chodnika i ruch
pieszych odbywa się po ulicy, nie ma tam również progów zwalniających i notorycznie
kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości, która obowiązuje na całym osiedlu
Kołłątaja. Radny zapytał kiedy zostanie wykonane opracowanie dot. organizacji ruchu
na tym terenie, bo taka sytuacja będzie nadal istniała po całkowitym oddaniu zjazdu
z autostrady ul. Leśną. Posiada informacje, że temat ten był omawiany na komisjach,
również na wcześniejszych sesjach. Ten temat, jakże ważny, był wielokrotnie poruszany
tak przez radnego jak i radnego Edwarda Knagę. Sprawa jako bardzo pilna była
zgłaszana również na zebraniach Osiedla Kopaliny – Jagiełły. Wpłynął do Burmistrza
wniosek podpisany przez mieszkańców tych ulic o budowę chodnika, który jest tam
niezbędny. Na wielu ulicach chodniki zostały wybudowane jeszcze przed budową
budynków mieszkalnych, dlatego należy potraktować te wnioski priorytetowo tj.
budowę chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja, organizacje ruchu, łącznik ul. Jasnej z ul.
Wiejską i ul. Kossaka, gdzie mieszkańcy od wielu lat postulują mieszkańcy.
2) radny zawnioskował o wykoszenie i uprzątniecie zaniedbanego placu zabaw na
Słotwinie koło kościoła.
Radna Halina Mrówka zawnioskowała o zamontowanie przy rondzie kamery
monitorującej, bo w ostatnim czasie zdarzają się kradzieże z prowadzonych tam budów.
Monitoring z pozostałych firm nie obejmuje większego terenu i ciągle te kradzieże
powtarzają się.
Radna podziękowała Burmistrzowi za remont przeprowadzony w budynku Przedszkola
Nr 9 przy ul. Browarnej.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk zapytał:
1) posiada informacje od mieszkańców Okocimia przysiółek Kamieniec, że od
dłuższego czasu z lasu wywożone jest drewno. Mieszkańcy pytają czy to drzewo
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2)

3)

4)
5)

jest wywożone przez upoważnione do tego Nadleśnictwo Lasów Państwowych
czy jest to kradzież?. Radny poprosił o sprawdzenie tych informacji;
czy w tym najbardziej newralgicznym czasie remontów dróg, nie należałoby
powołać specjalnego zespołu ds. dróg, tj. ds. ich oznakowania i monitorowania
w miejscach, o których tutaj mowa jak np.: Poręba, Osiedle Jagiełły, ul. Leśna,
ul. Ogrodowa – Kościuszki. Może należałoby wymóc na GDDP, aby na ten czas
wprowadziła specjalne oznakowania lub opracowała organizacje ruchu w tych
miejscach zgodnie z przepisami?;
czy pan Burmistrz lub merytoryczny wydział
planuje wprowadzenie
w najbliższym czasie zmiany w Regulaminie Placu Targowego, dot. złożonego
wniosku przez jedną z osób handlujących, aby dać lepszą możliwość handlu
osobom w czasie kiedy miejsca przeznaczone pod stragany stoją puste?+
6;
radny zaproponował, aby rozważyć możliwości tak finansowe jak i techniczne,
aby umieścić kamery monitorujące np. Ogródek Jordanowski, Centrum
Kulturalno – Biblioteczne, Rynek, rondo, dworzec kolejowy, miejsca gdzie jest
bardzo uciążliwy ruch, gdzie mógłby być podgląd na te miejsca.

Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek zawnioskowała o uprzątniecie śmieci wzdłuż
parkingu przy ul. Powstańców Warszawy. W tym miejscu bardzo często śmieci są
wyrzucane i należałoby wyczulić policje na ten fakt, aby częściej kontrolowała te tereny
bo ktoś te śmieci tam wyrzuca.
Ad 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Zapytania złożyli:
Radny Jarosław Sorys poinformował, że w Jadownikach na drodze nr 4 korki są
zawsze bez względu na to czy droga jest remontowana czy też nie. Podróżujący skracają
sobie drogę jadąc przez ulicę Wschodnią czy też ul. Sportową. Jest to bardzo
niepokojące ponieważ obie ulice są bardzo wąskie, są ograniczenia tonażowe, progi
zwalniające. Tymi ulicami poruszają się również BUSY, a nie powinny tedy jeździć.
Radny poprosił burmistrza, aby zwrócił uwagę policji, by ktoś zajął się w tych miejscach
organizacją ruchu drogowego i zwrócił na to uwagę. Na tych ulicach o chodnikach
można jedynie pomarzyć a ruch jest olbrzymi. Radny zwraca na ten fakt uwagę i bardzo
prosi o interwencje w tych sprawach.
Następnie radny zapytał w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012:
1. Czy w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2012r. z dnia 29 sierpnia w Dz.
600 dot. zwiększenia planu wydatków na zad. ITK/01 dot. zarządzania pasem
dróg publicznych przewiduje Pan Burmistrz
wykonanie udrożnienia
niesprawnej kanalizacji burzowej oraz ujednolicenie przekroju rowu
przydrożnego na ul. Wschodniej w Jadownikach.
2. W związku ze zwiększeniem planu wydatków w Dz. 010 na zad. ITK/04
z przeznaczeniem na doraźne wyłapywanie zwierząt porzuconych i błąkających
się i zapewnienie im opieki zapytał czy to znaczy że proceder porzucania
wykazuje tendencje wzrostowe, czy po prostu więcej tych zwierząt wyłapujemy
i jak na tym tle przedstawia się udział w kosztach bezpośrednich
zainteresowanych czyli właścicieli czworonogów, ile w związku z tym zostało
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nałożonych mandatów i jak wygląda współpraca odpowiednich służb również
policji bo zwierzę wałęsające się jest bezpośrednim zagrożeniem dla chociażby
użytkowników dróg?
Sołtys wsi Okocim Wit Zydroń w imieniu mieszkańców i Rady Sołeckiej wsi
Okocim podziękował burmistrzowi za pomoc i sfinansowanie sceny , która była bardzo
potrzebna przy organizacji festynu sołeckiego.
Ponadto sołtys zawnioskował:
1) o wykonanie stałego oświetlenia boiska sportowego w Okocimiu, które porą
zimową umożliwiałoby korzystanie z lodowiska;
2) pytanie: czy
budynek mieszkalny starej szkoły
został przekazany
w administrowanie MZGM;
3) we wrześniu 2011 r. pan burmistrz złożył obietnice utwardzenia powierzchni
placu przed DL , do chwili obecnej prace nie zostały wykonane;
4) kiedy zostanie zabezpieczony otwór powstały na rogu budynku DL do którego
wlewa się woda wprost z rynny, po czym powstaje wilgoć i grzyb na ścianach,
oraz kiedy zostanie zlikwidowane szambo przed DL;
5) czy będzie wykonana nowa instalacja elektryczna w DL w roku bieżącym;
6) kiedy zostanie zamontowany przystanek autobusowy na pętli przy ul. św. Jana;
7) kiedy zostanie wytyczona geodezyjnie ul. św. Jana. gdyż oświadczenia właścicieli
działek zostały złożone w 2011 roku .
Radny Edward Knaga nawiązał do wypowiedzi radnych w sprawie bezpieczeństwa
na drogach w czasie remontów tych dróg. Zaproponował zakup dla potrzeb miasta 4
fotoradarów, które mogą być umieszczone na niebezpiecznych ulicach. Takie radary
byłyby straszakiem dla kierowców i jednocześnie środki z mandatów zasiliłyby budżet
gminy.
Ad. 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres
od ostatniej sesji.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji,
 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;
 Radny Leszek Klimek – Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy do przedstawionych sprawozdań są
uwagi radnych?, ponadto zapytał, czy tereny będące własnością SHiUZ w Brzesku
zostały sprzedane lub sprywatyzowane?. Jeżeli tak to na czyją rzecz?. Jest to duży
teren, gdyby kupił to ktoś prywatny, to należy się zorientować kto to jest i jakie ma
zamiary. Tereny w Jadownikach, które były kiedyś własnością Browaru zostały
odsprzedane prywatnemu przedsiębiorcy, należałoby zapytać czy na tych terenach
można utworzyć strefę przemysłową w ramach środków pozabudżetowych. Takie
rozwiązanie byłoby z korzyścią dla miasta, bo gdyby udało się taką strefę zrobić, to
powstaną nowe zakłady pracy i będą podatki od nieruchomości. Jako przykład radny
podał zakup przez miasto terenów Pomianowskiego Stoku .
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Ad. 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji.
Materiały zostały radnym doręczone na piśmie zał. nr 5 .
W punkcie tym zadano następujące pytania:
Radny Bogusław Babicz zapytał do pkt.8 sprawozdania z realizacji inwestycji, gdzie
jest mowa o budowie ul. Kossaka, czy to oznacza, że na istniejącej ul. coś będzie jeszcze
robione?.
Na zapytanie radnego odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za
okres od ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika nr 6 do protokołu złożył Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka - uwag brak.
W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przybyłą na sesję Panią
Beatę Hermaszewską, aby przedstawiła radnym informacje dot. powstałego
w Brzesku nowego żłobka.
Pani Hermaszewska zwróciła się do Rady Miejskiej z prośbą o podjęcie uchwały
w sprawie dotacji na funkcjonowanie żłobków w Brzesku i pomoc gminy w realizacji
zadania, odpowiedziała na zapytania radnych związane z naborem dzieci do żłobka,
wyżywieniem i opieką itp.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował za informacje jw. i poprosił
o przedstawienie wniosku na piśmie do Biura Rady Miejskiej.
Ad. 10. Informacja Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku na temat
przygotowania do nowego roku szkolnego 2012/2013.
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 szacunki kosztów
szkoły. Przedstawiła jakie jest zatrudnienie w szkole, szkoła jest w pełni przygotowana
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował pani Dyrektor Szkoły Muzycznej za
wykonaną dotychczas pracę związaną z uruchomieniem i przygotowaniem nowej szkoły
muzycznej do otwarcia.
Ad. 11. Informacja dotycząca potrzeb mieszkaniowych na terenie Gminy
Brzesko.
Informacje wg. załącznika do protokołu zał. Nr 7
Makuch.
Temat ten był omawiany na posiedzeniach komisji.
W dyskusji radni zadawali pytania dot:
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przedstawił Naczelnik Józef





złożonych przez mieszkańców wniosków o wykup mieszkań z bonifikatą – Pan
Naczelnik J. Makuch odpowiedział, że stan na dziś to około 70 wniosków,
przedstawił jakie prace zostały przeprowadzone, aby powyższe wnioski mogły
zostać zrealizowane a także jak przebiega realizacja wniosków o wykup mieszkań
zlokalizowanych na starym mieście;
Naczelnik Makuch udzielił odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Rady
Miejskiej dot. oszczędności budżetu gminy z tytułu sprzedaży mieszkań na które
w budżecie gminy musiały być zabezpieczane co roku środki na remonty oraz
udzielenia pomocy w formie przydziału mieszkania socjalnego dla wskazanego
przez sołtysa wsi Jasień mieszkańca sołectwa Jasień.

Przewodniczący zarządził przerwę pół godzinną w obradach- przerwa
trwała od godziny 12:00 – 12:30.
Po przerwie dalszy ciąg obrad.
Ad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1 ) w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na
rok 2012;
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej.
Radny Krzysztof Bogusz zapytał do działu 801 zwiększenie planu wydatków
o kwotę 2 mln złotych.
Kwota jest bardzo wysoka czy nie można ja było przewidzieć przy planowaniu projektu
budżetu, jaki jest tego powód?.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, planując budżet na 2012 rok nie
zaplanowano jednorazowego
dodatku uzupełniającego, który został wypłacony
w miesiącu styczniu br. tj. kwota około 650 tysięcy złotych. Nie zaplanowano również
wzrostu składki rentowej 2% co pociąga za sobą dość duże kwoty w skali całego
budżetu oświaty. Nie zaplanowano również wzrostu wynagrodzeń od września br.
w wysokości 3, 8 %. Były to wydatki do przewidzenia natomiast przy planie dochodów
jaki został skalkulowany, przy tworzeniu budżetu na 2012 rok, nie pozwalał na wyższe
wydatki niż przewidywano.
Ponadto
Skarbnik odpowiedziała na kolejne zapytania radnego Bogusza dot.
zwiększenia wydatków majątkowych na zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb
UM,
rozważenia
możliwości
zakupu
sprzętu
używanego
polisingowego
i zabezpieczenia środków na modernizację stadionu OKS.
Radna Ewa Chmielarz zapytała w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych
w dziale 921 dotacja podmiotowa – analiza dokumentów księgowych kwota 52 tysiące
złotych dla PIMBP w Brzesku, czego to dotyczy i czy Starostwo Powiatowe dokłada się
do tych wydatków ?, oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 926 BOSiR do kwoty
45 tysięcy złotych na wykonanie instalacji wymiany powietrza.
Na zapytania radnej odpowiedziała Skarbnik C. Łanocha.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk odpowiedział na zapytanie radnego
Bogusza dot. pomysłu zakupu dla potrzeb UM sprzętu polisingowego.
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Pomysł dobry, ale należy mieć na uwadze, że na ten sprzęt jest tylko pół roku gwarancji
a na nowy sprzęt 2 lata.
Więcej pytań nie było.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb
przedstawił treść projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za,
1 wstrzymujący, 1 radny nie głosował.
UCHWAŁA NR XXVI(177)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok
2012;(uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 8).
2) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko;
Skarbnik Celina Łanocha objaśniła projekt uchwały.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb
przedstawił treść projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 20 za,
0 wstrzymujący, 1 radny nie głosował.
UCHWAŁA NR XXVI(178)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 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; (uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 9 ).
3) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb
przedstawił treść projektu uchwały a następnie Przewodniczący Rady
Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie – został przyjęty 21 za,
jednogłośnie .
UCHWAŁA NR XXVI(179)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
(uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 10).
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4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko
dla terenu położonego w Brzesku "Osiedle Jagiełły".
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że projekt
uchwały był omawiany na kilku komisjach. Zapytał czy do przedmiotowego planu były
składane uwagi, które należałoby przegłosować czy były rozpatrywane przez Burmistrza
i czy są jakieś uwagi do rozpatrzenia przez Radę Miejską ?.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść projektu uchwały jw.
Architekt Małgorzata Bugajska–Pala odpowiedziała, w procedurze opracowania
planu nie było uwag, które nie zostałyby uwzględnione w uchwale.
Pytania radnych do planu dot. głównie wielkości powierzchni handlowej obiektów
towarzyszących ujętych w planie jako obiekty handlowe, usługi opieki zdrowotnej
towarzyszące głównej inwestycji.
Radni przedstawili swoje obawy związane z możliwością powstania po uchwaleniu
planu na tym terenie kolejnego marketu handlowego i podłączenia nowych obiektów
do ciepłowni miejskiej.
Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielili Architekt Małgorzata
Bugajska –Pala oraz projektant Tomasz Oberc.
Architekt Małgorzata Bugajska –Pala powiedziała, że przeznaczenie terenu są to
głównie usługi zdrowotne i ta funkcja handlowa ujęta w uchwale jest w ramach usług
opieki zdrowotnej.
W ramach usług opieki zdrowotnej wyodrębnia się funkcje handlowej, której
parametrem jest powierzchnia sprzedaży. Zmiana w planie, która spowodowała
powtórzenie procedury uchwalania planu dotyczyła właśnie usług. W okresie
procesowania planu została wydana i stała się ostateczna decyzja o warunkach
zabudowy. Właściciel terenu na podstawie tej decyzji o warunkach zabudowy uzyskał
pozwolenie na budowę, w związku z czym ten parametr powierzchni sprzedaży 1350
m2 jest parametrem, który w oparciu o koncepcje projektowe był ujęty w decyzji
o warunkach zabudowy, następnie był przeniesiony do pozwolenia na budowę. Ta
powierzchnia sprzedaży nie dotyczy oddzielnego obiektu to jest parametr funkcji
usługowej.
Radny Edward Knaga przypomniał opinię Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły do
przedmiotowego planu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował, aby w paragrafie 7, pkc.4
projektu uchwały dopisać „w przypadku realizacji funkcji handlowej z zakresu
opieki zdrowotnej powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 1350
m2”.
Architekt Małgorzata Bugajska –Pala stwierdziła, że wniosek pana
Przewodniczącego wymaga konsultacji z Biurem Prawnym Wojewody, nie można tak
dopisać zmian w projekcie uchwały. Jest to istotna zmiana w ustaleniach tekstu, która
wymaga powtórzenia części procedury, dlatego wymaga konsultacji z Biurem
Prawnym Wojewody.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że nie jest to istotna zmiana tylko
doprecyzowanie, poprosił radnego
Bogusława Babicza radcę prawnego
o przedstawienie swojej opinii.
Radny Bogusław Babicz – zapytał, czy pan przewodniczący proponując tą
poprawkę de facto nie występuje przeciwko własnemu pomysłowi, bo można wysnuć
wniosek, że to ograniczenie to będzie dotyczyło tylko funkcji handlowej z zakresu
opieki zdrowotnej, a każda inna funkcja nie będzie miała tego ograniczenia.
Radny zgodził się ze stanowiskiem Architektów, że jednak w paragrafie 7 ust.1 jest
określone bardzo wyraźnie podstawowe przeznaczenie terenu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk po wyjaśnieniach wycofał swój wniosek.
Więcej pytań nie było, w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał
pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały z uwagami
uwzględnionymi,
złożonymi do Burmistrza Brzeska, uwag nie uwzględnionych nie ma.
Projekt uchwały został przegłosowany 19 za, 1 wstrzymujący jak niżej:
UCHWAŁA NR XXVI(180)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego
w Brzesku "Osiedle Jagiełły". (uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 11).
5) projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Brzesko;
Projekt uchwały objaśnił Naczelnik Józef Cierniak.
Na zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Naczelnik przedstawił jakie obowiązują
stawki za przedszkola w ościennych gminach. Nadmienił, że przedstawione stawki
opłat za przedszkola są z roku ubiegłego i wg. informacji jakie uzyskał od gmin te
stawki mają ulec zmianie na jesieni br.
Głos zabrała Skarbnik Celina Łanocha – biorąc pod uwagę aktualny stan
dochodów gminy i wydatków, przy takiej strukturze jednostek organizacyjnych, przy
takim poziomie świadczonych usług jak mamy teraz, biorąc wzrost dochodów
o planowane PKB, inflację, już dzisiaj może powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że
projektu budżetu na 2013 nie domkniemy. Nasze wydatki bieżące od dochodów
bieżących i przy tym poziomie jaki jest będą o 2 mln. złotych większe. Musimy
podnosić opłaty, nie jest to nasza wola, że tak chcemy, ale wręcz musimy, aby
normalnie funkcjonować. Porównywane są opłaty do innych gmin. Być może w innych
gminach są mniejsze opłaty za przedszkola, a są wyższe stawki podatków. Każda gmina
ma inne specyficzne uwarunkowania i działa inaczej.
Jeżeli chodzi o przedszkola to w roku 2009 kwota na przedszkola wynosiła 5.563
tysiące złotych, natomiast dochody z opłaty stałej uzyskaliśmy 490 tysięcy złotych,
a z opłaty za żywienie 295 tysięcy. Do przedszkoli w roku 2009 dopłaciliśmy 4,780
tysięcy złotych.
W roku 2012 kwota wydatków na przedszkola łącznię ze zwiększeniem które miało
miejsce na dzisiejszej sesji tj. 6,950 tysięcy złotych, a z opłat za żywienie i opłatę stałą
mamy kwotę 922 tysięcy zł., czyli dopłacamy 6.900 tysięcy złotych. Od 2009 do 2012
roku wydatki na przedszkola wzrosły nam o 1,250 tysięcy złotych, natomiast opłata za
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przedszkola tj. żywienie i opłata stała przez te 3 lata wzrosła o 138 tysięcy złotych. Skąd
my mamy wziąć pieniądze na opłacenie tego wszystkiego, a mamy rok 2013 ze
skutkami wzrostu wynagrodzeń w oświacie we wrześniu o 3,8 %. Wynagrodzenia
oświaty są to wynagrodzenia samych nauczycieli tj. prawie 21 mln. zł. te wypłaty ciągłe
plus ponad 2 mln złotych są to wypłaty dodatkowe. Z wynagrodzeń podstawowych tj.
kwota prawie 800 tysięcy złotych, skąd my mamy na to wziąć, gdzie mamy oszczędzić.
Planując budżet na rok 2012 obcięliśmy wydatki rzeczowe, obcięliśmy wydatki oświaty.
Radny Bogusz pytał czy tych kwot nie można było przewidzieć?, znaliśmy te kwoty,
jednak poziom wydatków bieżących nie pozwolił nam zaplanowanie tego od stycznia
2012 r. Te wzrosty są konieczne. Wzrost do 2,5 zł daje nam około 750 tysięcy złotych
dodatkowo w budżecie, mając na uwadze również fakt, że niektórzy z rodziców
zmieszczą się w 5 godzinach. Trudno dziś powiedzieć jaka to będzie kwota ostateczna,
bo to będzie zależało od deklaracji rodziców. Muszą być wzrosty opłat, aby gmina
mogła normalnie funkcjonować. W tym roku cały czas korzystamy z kredytu na
rachunku bieżącym, dobiegamy limitu do 4 mln. złotych. Obecnie jest problem, bo
może nam zabraknąć środków na wypłatę ZUS 5 września. Nie mamy zwrotu środków
za bibliotekę, małe dochody ze sprzedaży majątku i to wszystko się kumuluje
i powoduje, że tych pieniędzy brakuje. W przedszkolach przez 3 lata wydatki wzrosły
1.200 tysięcy złotych, a dochody z tego tytułu wzrosły o 140 tysięcy złotych. Sam wzrost
wynagrodzeń nauczycieli w oświacie na rok najbliższy to jest kwota 800 tysięcy złotych,
to jest to co musimy dać. Gdzie możemy dalej oszczędzać, dać na drogi mniej?, daliśmy
o 100% mniej niż było to w 2010 roku. Możemy wyłączyć oświetlenie, możemy
zrezygnować z inflacji diet, podwyżek wynagrodzeń. Nie są planowane podwyżki
obsługi w placówkach oświatowych, w BOSiR, MOPS, UM, jeżeli miały miejsce
podwyżki to było w sytuacjach kiedy wynagrodzenie pracowników było mniejsze niż
płaca minimalna, tylko w takich sytuacjach. W roku 2013 może wystąpić taka sytuacja,
że musimy zaplanować wzrost wynagrodzeń o ta inflację, aby zmieścić się w płacach
minimalnych.
Dochodzi do takich sytuacji, że pracownik nowo zatrudniony zarabia więcej niż ten po
20 latach pracy, takie dziwne sytuacje się tutaj tworzą zwłaszcza w oświacie. Wszelkie
oszczędności i zwiększenia dochodów gminy np. z tytułu podatków i opłat to wszystko
idzie na oświatę. W tej chwili za 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu opłata stała
wynosi 80 złotych, jeżeli Rada uchwali 2,50 to będzie to 200 złotych, plus za żywienie
około 80 złotych co daje kwotę 280 złotych za pobyt dziecka w przedszkolu, które
korzysta z 3 posiłków.
Jeżeli zostaną w budżecie zaplanowane większe wydatki bieżące niż dochody to takiego
budżetu nie będzie można uchwalić i uchwała budżetowa zostanie uchylona przez RIO
i budżet zostanie uchwalony przez RIO, pójdą wówczas tylko bieżące zobowiązania.
Nasza oświata jest prowadzona na wysokim poziomie i taka opłata jest adekwatna do
świadczonych usług i tak jak powiedział pan naczelnik taka opłata w niektórych
samorządach już funkcjonuje jeszcze przed podwyżkami. Dziecko pozostaje
w przedszkolu 9 godzin jeżeli dwoje rodziców pracuje, gdyby byli zmuszeni zatrudnić
do opieki nianię to zapłaciliby dużo więcej niż te 280 zł na miesiąc. Pani skarbnik
stwierdziła, że za tą jakość usług jaka jest świadczona w naszych przedszkolach to jest
to naprawdę nie wysoka opłata. My jako gmina nie mamy już z czego finansować tych
przedszkoli, jeżeli w roku przyszłym podniesiemy wynagrodzenia to wyjdzie nam kwota
7.100 tysięcy samo finansowanie oświaty, a my z naszego budżetu musimy dołożyć
6.200 tysięcy jeśli nie zmienimy opłaty, skąd te pieniądze wziąć jeśli w 2013 roku
przewiduje się zahamowanie rozwoju i dochody z PIT i CIT będą pod znakiem
zapytania, albo będą na poziomie br. albo niewiele większe. Nigdy nie wiemy jakie
będziemy mieć dochody bieżące, a na tych dochodach opierają się wszystkie wskaźniki.
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Radny Krzysztof Bogusz zapytał dlaczego radni nie otrzymali załącznika do
uchwały
w postaci kalkulacji kosztów. Otrzymaliśmy tylko samą uchwałę z której
nie wynika jakie będą planowane przychody z tytułu podniesienia tej opłat. Pytań jest
kilka, co będzie jeśli spadnie liczba dzieci i zmienią się dochody, dlaczego dopiero
dzisiaj rozmawiamy na ten temat?. Nie chodzi głównie o to, że planuje się podnieść
opłatę za przedszkole tylko o wysokość podwyżki tj. 150 % .W roku ubiegłym nie
podnosiliśmy tej opłaty, wszyscy mówili wówczas, że jest to w ramach polityki
prorodzinnej, a teraz już się o tym zapomniało, myśli się tylko o zamknięciu budżetu na
rok przyszły, który ma być jeszcze gorszy od bieżącego i dopiero wówczas będziemy
mieli problem.
Kolejna kwestia która radny poruszył to problem szkół i nauczycieli, gdzie nawet
w branżowych pismach pojawiają się informacje, że za obecnych rządów o 50% wzrosły
pensje nauczycieli. Jest możliwość wyjścia z problemu, kiedyś ta propozycja była już
przedstawiona tj. utworzenie jednego stowarzyszenia lub jednej fundacji, która
poprowadzi wszystkie szkoły podstawowe np. na początku na terenach wiejskich
i wówczas wychodzimy z Karty Nauczyciela i wówczas mamy pieniądze.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował radnych o sytuacji jaka
wytworzyła się w Gminie Dąbrowa Tarnowska, gdzie Burmistrz przekazał prowadzenie
szkół stowarzyszeniu i osobie fizycznej. Powyższy wniosek jest podobny do tego co się
wydarzyło w Dąbrowie Tarnowskiej. Ale to nie jest też tak, że gmina może sobie
tworzyć fundacje lub stowarzyszenia, bo tego zabrania ustawa o finansach publicznych.
Musi się znaleźć osoba fizyczna, prawna, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, która
będzie chciała przedszkole albo szkołę poprowadzić i podpisze umowę użyczenia za
przysłowiową złotówkę, że przejmuje budynek, majątek i wszystkie środki trwałe i
wtedy nie obowiązuje już Karta Nauczyciela. Inne gminy taką ścieżkę obrały, bo nie
mają innego wyjścia. Być może my również nie będziemy mieli i taka dyskusja pojawi
się zapewne przy dyskusji nad projektem budżetu roku 2013. Na tą chwilę należy mieć
również świadomość, że próbowaliśmy wywiązywać się z wypłaty podwyżek dla
nauczycieli, ale za zadaniami własnymi muszą pójść należne gminie środki z budżetu
państwa. Jeżeli dostalibyśmy 100% subwencji, która nam się należy
to nie
musielibyśmy się niczym przejmować. Nie dostajemy na oświatę, przedszkola, uchwala
się kolejną podwyżkę bez gwarancji środków, gmina płaci wynagrodzenia z własnego
budżetu pogłębiając dalej swój dług.
Przewodniczący zapytał panią Skarbnik, co się stanie jeżeli tej opłaty nie podniesiemy
lub podniesiemy ją w mniejszej wysokości, oraz w jaki sposób możemy pomóc
rodzicom w tych opłatach?.
Radny Kazimierz Sproski nawiązał w swojej wypowiedzi do sieci szkół i przedszkoli
w Gminie Brzesko oraz ilości dzieci w klasach. Należy trzeźwo popatrzeć na naszą
oświatę nigdy nie będziemy mieć pełnej subwencji i problemy z tym związane.
Radny Krzysztof Bogusz stwierdził, że podwyżka opłat za przedszkola jest takim
samym półśrodkiem jak likwidacji szkoły w Wokowicach. Możemy wreszcie zacząć
rozmowy o tym, aby wyjść z Karty Nauczyciela.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk równocześnie wskazał i omówił korzystne
zapisy dla rodziców zawarte w przedłożonym projekcie uchwały. Dodał, że możemy
odstąpić od podejmowania uchwały, ale w niedługim czasie okaże się, że do tematu
musimy powrócić i że nie będziemy zastanowić się nie nad podwyżkami, ale nad
zamykaniem przedszkoli.
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Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę, że rodzic winien płaci za faktyczny czas
pobytu dziecka w przedszkolu. Każde inne pobierane opłaty są niezgodne z prawem.
Radna przypomniała, że w roku 90-tym przy reformie administracji na gminy zostało
nałożone zadanie prowadzenia przedszkoli. Od tego momentu poszczególne rządy
naszego państwa nic nie zrobiły w tym zakresie, aby gminom zwrócić koszty związane
z funkcjonowaniem przedszkoli. Tak jest do dziś.
Radna poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie, ile gmina dopłaca do przedszkoli
niepublicznych i jakie rodzice ponoszą koszty za pobyt dziecka w takim przedszkolu.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że gmina nie posiada oficjalnych
informacji jaki koszt ponoszą rodzice za dziecko w przedszkolu niepublicznym. Łączna
kwota dopłaty do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez gminę
razem z gimnazjum katolickim tj.2.300 tysięcy złotych.
Każdy wzrost wydatków w przedszkolu skutkuje również wzrostem dotacji dla tych
przedszkoli przez gminę.
W chwili obecnej kwota jest ogromna, a jeszcze 10 lat temu była to kwota 200-300
tysięcy złotych.
Ustawa nakłada obowiązek dotowania tych przedszkoli, ale nie daje już radykalnych
metod i środków do tej kontroli.
Radny Jarosław Sorys – przypomniał, że te opłaty jak to ktoś nazwał „śmieszne”,
ustalał nie kto inny jak nasza rada. Wtedy osobiście był za wyższymi opłatami i dziś nie
musielibyśmy stosować podwyżki o 100 %. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jaką mamy
sytuację budżetową gminy, ale podnoszenie tych opłat w nieskończoność spowoduje
to, że odpływ naszych dzieci w przedszkolach nastąpi i może należałoby popracować
nad kryteriami przyjęcia dziecka do przedszkola?.
Następnie radny złożył wniosek formalny:
w związku z głosowaniem nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko wnioskuje o dodanie
w paragrafie 3 pkt. 3 o brzmieniu:
„Burmistrz Brzeska może zwolnić rodziców dziecka (opiekunów
prawnych) z całości lub części opłaty w szczególnie uzasadnionych
wypadkach ze względu na trudną sytuację materialną i losową rodziców”.
W związku z ustaleniem nowych opłat miesięcznych za świadczenia zachodzi
uzasadniona obawa, że nowe stawki spowodują, że rodziców (opiekunów) dzieci, które
korzystają z pomocy MOPS, który zapewnia dzieciom darmowe posiłki nie będzie stać
na to, aby dalej posyłać dziecko do przedszkola. W chwili gdy rodzice (opiekunowie)
zrezygnują z posyłania dziecka do przedszkola zostanie ono pozbawione również
posiłku z którego tylko w przypadku obecności w przedszkolu mogło regularnie
korzystać. Zwolnienia choćby częściowe w uzasadnionych wypadkach pozwolą na
korzystanie z przedszkola również dzieciom z rodzin mniej zamożnych, gorzej
sytuowanych dla których pobyt w przedszkolu poza całodniowym wyżywieniem to
równocześnie szansa edukacji przedszkolnej.
Zgodnie z normami konstytucyjnymi celem wprowadzenia ulg czy zwolnień z opłat jest
objęcie edukacją przedszkolną jak największej liczby dzieci.
Prowadzenie polityki prorodzinnej, także poprzez wspieranie rodzin będących
w trudnej sytuacji majątkowej. czy losowej również należy do zadań własnych gminy.
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Głosując za wprowadzeniem tego zapisu umożliwimy Panu Burmistrzowi podjęcie
decyzji o ewentualnym szczególnie uzasadnionym zwolnieniu z opłat dla tych rodzin.
Radny Edward Knaga ustosunkował się do wysokości opłat za przedszkola, opłat za
przedszkola prywatne na przykładzie Lublina i Brzeska, pomocy MOPS w tych
opłatach dla dzieci którym się ta pomoc należy.
Na zapytanie radnej Marii Kądziołka Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława
Czyżycka – Paryło przedstawiła radnym jak wygląda pomoc MOPS rodzinom
posiadającym dzieci w przedszkolach, spełniających kryteria do udzielania pomocy
finansowej.
W dyskusji radni analizowali możliwości wprowadzenia do projektu uchwały wniosku
zgłoszonego przez Radnego J.Sorysa.
Radny Franciszek Brzyk – zwrócił uwagę, że koszt pobytu dziecka w przedszkolu
jest dużo wyższy, bo na opłatę składają się również dodatkowe zajęcia edukacyjne
w przedszkolu. Problemem są również niskie wynagrodzenia pracowników
obsługowych w oświacie. Pojawia się problem nie tylko z tym skąd znaleźć środki
finansowe na utrzymanie placówek przedszkolnych, ale również środki na godziwe
wynagrodzenie pracowników obsługi. Z informacji ogólnodostępnych jasno wynika, że
dziecko to jest luksus i Polsce grozi zapaść, tworzy się poważny problem, który będzie
skutkował za kilka lat. Należałoby poszukać programu oszczędnościowego dla całej
gminy, bo dzisiaj mówimy o przedszkolach, a potem dojdą inne problemy, abyśmy
potem nie mówili, że likwidacja przedszkola czy jednej ze szkół uratuje budżet gminy.
Radny Stanisław Góra ustosunkował się do pomysłu radnego Bogusza w sprawie
utworzenia stowarzyszeń, których zadaniem byłoby
prowadzenie placówek
oświatowych w gminie Brzesko.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk uważa za trafny wniosek radnego Sorysa
i w pełni go popiera.
Na przykładzie Gminy Iwkowa i innych gmin, radni w dyskusji rozważyli możliwość
wprowadzenia zapisu w paragrafie 3 projektu uchwały, tak aby opłata miesięczna za
świadczenia przedszkoli określone w § 2 ustalone zostały w wysokości 0,14 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200,
poz.1679 z późn. zm), w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy, za każdą godzinę zajęć.
W celu dopracowania ostatecznej formy precyzyjnego
3 Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę.
Obrady wznowione po przerwie.
Przewodniczący
uchwały jw.:

zapisu w paragrafie

podał pod głosowania wnioski o zmianę w projekcie

1) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia przedszkoli określone w § 2 w wysokości
0,14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200,
poz.1679 z późn. zm), w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów na dany rok
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kalendarzowy, za każdą godzinę zajęć. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę
zajęć.
Wniosek głosowano 20 za – jednogłośnie.
2) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: W przypadku nie odbierania dziecka w
określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, o której mowa w § 5, opłata za
każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem będzie naliczana w
wysokości określonej w § 3 ust.1.
Wniosek głosowano 20 za – jednogłośnie.
3) autopoprawka Burmistrza Brzeska :
w § 9 zapis otrzymuje brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2012 r.
4) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
Opłaty za świadczenia przedszkoli należy wnosić na rzecz właściwego przedszkola z dołu
do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w przedszkolu lub na rachunek
bankowy przedszkola.
Wniosek głosowano 20 za – jednogłośnie.
5) w § 3 dopisać pkt.3 o brzmieniu:
3. Burmistrz Brzeska może zwolnić rodziców dziecka (opiekunów prawnych) z całości
lub części opłaty w szczególnie uzasadnionych wypadkach ze względu na trudną sytuację
materialną i losową rodziców.
Wniosek głosowano 18 za, 2 wstrzymujące.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść
projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 19 za, 1 przeciw .
UCHWAŁA NR XXVI(181)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz
oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Brzesko.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 12).
6) projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na
terenie Gminy Brzesko;
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść
projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 17 za, jednogłośnie.
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UCHWAŁA NR XXVI(182)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko;
(uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 13).
7) projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Danuty
Marmol na Uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 08.06.2011 r.
w przedmiocie reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sterkowcu,
polegającej
na
likwidacji
Szkoły
Filialnej
w Wokowicach ( nr zaskarżonego aktu XI/66/2011);
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść
projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 16 za, jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVI(183)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej
w Brzesku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie
w sprawie ze skargi Danuty Marmol na Uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 08.06.2011 r. w przedmiocie reorganizacji Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji Szkoły Filialnej
w Wokowicach ( nr zaskarżonego aktu XI/66/2011);
(uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 14).
8) projekt uchwały w sprawie odmowy
usunięcia naruszenia prawa.

uwzględnienia wezwania do

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował o dopisanie w § 1 projektu uchwały
w ostatnim zdaniu „w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały”.
Po wprowadzeniu zmiany zapisu w paragrafie pierwszym projektu uchwały otrzymuje
brzmienie:
„Odmawia się uwzględnienia wezwania Stowarzyszenia Mieszkańców
Ziemi "Kopaliny" w Brzesku do usunięcia naruszenia prawa w Opinii Nr
XVIII/5/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
toczącego się postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na
tymczasowy zjazd z autostrady ul. Leśną w Brzesku, jako bezzasadnego z
powodów określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały”.
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Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej został przegłosowany 16 za –
jednogłośnie.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka przedstawiła treść
projektu uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk
poddał go pod głosowanie – został przyjęty 17 za, jednogłośni .
UCHWAŁA NR XXVI(184)2012
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa. (uchwała stanowi załącznik do protokołu nr 15 ).
Ad.13.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad.14.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek
pomocniczych Gminy.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka:
Odpowiedź dla radnego F. Brzyka
W chwili obecnej jest w opracowaniu projekt upamiętniający ofiary stalinizmu
i w przyszłym roku jest szansa, aby taki projekt był wykonany.
Mamy dokumentację na wykonanie Alei Katyńskiej i tam również było przewidziane
upamiętnienie osób związanych z naszym terenem.
Są plany, aby ta Aleja powstała przy Centrum Bibliotecznym, gdy będą środki
finansowe to projekt zostanie zrealizowany.
Następnie Burmistrz odpowiedział na zapytania związane z prowadzonymi w chwili
obecnej remontami dróg na terenie miasta Brzeska.
Chodniki są bardzo potrzebne, ale zarazem bardzo kosztowne. Zobaczymy już niedługo
jakimi środkami będziemy w roku przyszłym dysponować i dopiero wówczas możemy
zapewnić czy inwestycja będzie wprowadzona czy nie. Budżet Gminy musi zostać
zrównoważony. W ostatnich latach wprowadziliśmy wiele inwestycji drogowych. Środki
unijne kończą się i musimy przerwać niektóre zadania. Wszystkie potrzeby
mieszkańców są nam znane, do wykonania pozostało nam kilka chodników do
wykonania , ale w tych niebezpiecznych miejscach już tych chodników jest niewiele do
wykonania.
W tej chwili będziemy przystępowali do remontu ul. Wiejskiej, wykonawca jest już
wyłoniony i już pracuje.
Burmistrz odpowiedział na zapytania związane z organizacją ruchu na terenie miasta
Brzeska. Przygotowana została organizacja ruchu wjazdu na nasze ulice. Temat był
omawiany na posiedzeniach komisji uzyskał akceptacje radnych i teraz zostanie
złożony do zespołu Inżynierii
Ruchu Drogowego, aby te rozwiązania były
zaakceptowane i będziemy na bieżąco obserwowali co się dzieje.
Odpowiedź dla radnej M. Kądziołka
Organizacji wjazdu do szpitala w związku z powstaniem tam sklepu
wielkopowierzchniowego gmina nie opiniowała. Zwrócimy się do Starostwa
Powiatowego, aby to rozwiązanie było bezpieczne i optymalne.
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Ponadto Burmistrz przekazał radnym informacje na temat propozycji wybudowania
w okolicach szpitala nowego budynku straży pożarnej i policji.
Gdyby taki obiekt powstał to jest również przygotowywana koncepcja przebudowy
całej drogi do szpitala. Temat będzie omawiany na komisjach.
Cześć miasta jest monitorowana. Robiliśmy analizę ile by kosztowało wykonanie
monitoringu profesjonalnego Rynku, tylko o takich parametrach, które pozwolą, aby
później ten materiał wykorzystać w procesie dowodowym policji. Koszt takiego
monitoringu 30-40 tysięcy złotych i w związku z tym wstrzymaliśmy się z tymi
działaniami.
W pozostałych częściach miasta również jest monitoring, staramy się, gdzie tylko jest
to możliwe te działania czynić.
Nie jesteśmy w stanie tymczasowego monitoringu wykonywać, ten kto buduje musi
swój sprzęt ubezpieczyć przed kradzieżą i wykonać monitoring we własnym zakresie.
Gmina wykonała monitoring na stadionie OKS, był to również spory wydatek.
Ogród Jordanowski
jest monitorowany
przez monitoring przy Centrum
Bibliotecznym, w związku z czym ta część miasta również jest monitorowana.
Radna Maria Kądziołka nawiązała do interpelacji w sprawie budowy boiska
trawiastego na osiedlu Ogrodowa. Od 6 lat staramy się o utworzenie boiska na tym
osiedlu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zwrócił uwagę, że są boiska sportowe przy
szkołach, w Ogrodzie Jordanowskim, jest Orlik, jakie jest wykorzystanie tych boisk
przez młodzież?.
My nie możemy tylko wyrównać terenu i posiać trawy bo takie boisko musi spełniać
wymogi bezpieczeństwa.
Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Bogusza
Temat szkód wyrządzonych przez dziki był wielokrotnie poruszany. Po
ostatniej sesji odbyło się spotkanie samorządowców z małopolski z wojewoda i ten
temat wojewodzie został zasygnalizowany. Pan wojewoda był zdziwiony ta informacja
twierdząc, że nie ma sygnałów z innych gmin. Jeśli chodzi o rozmowy w tym temacie
z przedstawicielami ODR, to na zebraniach wiejskich te tematy przedstawimy. Na
zebraniu wiejskim w Okocimiu problem został przedstawiony przedstawicielowi ODR.
Problem zwykle występuje w braku środków finansowych. Koła Łowieckie utrzymują
się głównie ze składek członkowskich i sprzedaży dziczyzny, a cena sprzedaży jest
bardzo niska, odstrzał jest dużo droższy niż sprzedaż dziczyzny.
Kilka lat temu w Szczepanowie na sesji ten temat był omawiany, na sesji byli obecni
posłowie temat dzików był przekazany, podjęliśmy jako Rada Miejska rezolucję do
Małopolski. Wiele działań było podejmowanych. Należy zaprosić na posiedzenie
komisji przedstawiciela ODR i temat przedyskutować, można również zaprosić
sołtysów niech swoje uwagi przedstawią.
Hale sportowe dofinansowanie - obecnie
otrzymały dofinansowanie sale
sportowe, które były ujęte na liście rezerwowej. Jeśli będzie dodatkowy nabór to taki
wniosek zostanie złożony. Te zadania, które obecnie realizujemy jak np. kolektory
słoneczne, remont Domu Ludowego w Jadownikach, to są właśnie te zadania ujęte na
liście rezerwowej, które nie otrzymały dofinansowania z głównej listy.
Strategia dla subregionu - ten temat na bieżąco pilotujemy. Jako gmina optujemy za
budową drogi z Brzeska do Szczurowej z tzw. obwodnicą Mokrzysk i mamy deklaracje,
że z kolejnych funduszy to zadanie będzie realizowane.
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Kolejne zadanie to budowa drogi Brzesko – Nowy Sącz z zachodnią obwodnicą Brzeska
w kierunku Nowego Sącza, chcielibyśmy aby to zadanie zostało wpisane na listę zadań
subregionu. Kolejnym zadaniem jakie chcielibyśmy wpisać na tą listę to ochrona
przeciwpowodziowa miasta i gminy.
Radny Krzysztof Bogusz nawiązał do odpowiedzi jw. są plany starostwa
powiatowego dot. zwiększenia ilości odstrzału dzików, ale są to bardzo małe ilości.
Radny poprosił o przygotowanie ulotki informacyjnej w tym temacie.
Burmistrz G. Wawryka odpowiedział na interpelacje i zapytania radnego Bogusza
dot: jakości strony internetowej Miasta Brzeska – staramy się, aby ta strona była jak
najlepsza, będziemy się jednak starali, aby ze wszystkich zgłoszonych uwag skorzystać
w przyszłości;
Odpowiedź dla radnej Katarzyny Pacewicz – Pyrek – zostanie zwrócona uwaga
władzom Spółki BZK na problem hałasu na bazie BZK przy ul. Przemysłowej.
Zgromadzone śmieci na ul. Powstańców Warszawy na parkingu, zwrócimy na to
uwagę, aby ten parking był utrzymywany w czystości.
Odpowiedź dla radnego Bogusława Babicza - dot. organizacji ruchu na terenie
miasta Brzeska w czasie prowadzonych remontów ulic i budowy zjazdu z autostrady
oraz kontroli policji.
Program organizacji ruchu na ul. Leśnej, Gajowej, Poprzecznej i innych został już
pozytywnie zaopiniowany przez komisje i będzie analizowany przez Zespół Inżynierii
Ruchu Drogowego.
Budowa chodnika na ul. Konstytucji 3 Maja jest przyszłościowy.
Zostanie zlecone uporządkowanie placu zabaw na Słotwinie.
Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Ojczyka zostanie zgłoszone Straży Leśnej
temat wywozu drzewa z lasu w Okocimiu.
W ostatnim czasie na placu targowym były pewne niedomówienia, zostaną dograne
w najbliższym czasie.
Odpowiedź dla radnego Jarosława Sorysa remont na drodze nr 4 oraz budowa
autostrady przyczyniły się w głównej mierze do tego, że tworzą się korki na drodze
i kierowcy korzystają z objazdów przez Jadowniki. Jest przekonany, że jeżeli ruch się
zmniejszy to będzie spokojniej.
Zapytał sołtysów czy oprócz zgłaszania uwag dot. braku patroli policyjnych na drogach
zgłaszają dodatkowo swoje interwencje policji? Należy te interwencje zgłaszać na
piśmie do Pana Komendanta Policji. Zostanie zorganizowanie spotkanie sołtysów,
Przewodniczących Zarządów Osiedli i Komendanta Policji i te wszystkie wnioski
zostaną policji przekazane.
Temat udrożnienia kanalizacji na ul. Wschodniej w Jadownikach jest znany.
Kanalizacja na ul. Wschodniej w roku 2010 była udrożniona na pewnym odcinku i jest
jeszcze pozostała część do udrożnienia. Mamy tą świadomość, że musi to być
wykonane i jak tylko środków budżetowych wystarczy to prace wykonamy.
Burmistrz przedstawił radnemu Sorysowi wyliczenia dot. ponoszonych przez gminę
kosztów z tytułu wyłapywania i przetrzymywania psów z naszej gminy w schronisku.
Odpowiedź sołtysowi Okocimia
Pan sołtys przedstawił listę zadań, które należy wykonać na terenie sołectwa Okocim.
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Wartość kosztorysowa tych wszystkich zadań jest wysoka i spróbujemy je wykonać na
tyle na ile będziemy mieli środków.
Przystanek autobusowy może nam się uda zamontować, również prace remontowe
przy Domu Ludowym, natomiast prace związane z wykonaniem nowej instalacji
elektrycznej w DL w roku bieżącym chyba nie uda się ich wykonać, gdyż będzie
kosztowała około kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Pilna sprawą jest doprowadzenie prądu do boiska sportowego, spróbujemy te działania
wykonać w roku przyszłym.
Odpowiedź dla radnego Edwarda Knagi
Stacjonarne fotoradary są montowane wg. określonych przepisów. Generalnie na
ulicach osiedlowych nie montuje się tymczasowych fotoradarów. W ub. roku kupiliśmy
policji urządzenie do mierzenia prędkości, więc takich tymczasowych radarów chyba
policji nie brakuje. Fotoradar do ręcznego mierzenia prędkości kosztuje około 10 tysięcy
złotych, poczekajmy aż powstanie autostrada, ruch na pewno będzie mniejszy.
Radny Edward Knaga poruszył temat urządzenia na Osiedlu Jagiełły, na terenach
pomiędzy Osiedlem Ogrodowa a osiedlem Jagiełły parku. Jest tam ponad 2 ha wolnego
gruntu, który można zaadoptować na park wypoczynku dla mieszkańców, boiska
sportowe i inne. Tą propozycją zainteresowaliśmy również radnych wojewódzkich.
Jedynym problemem to nie uregulowana własność niektórych działek na która to
sytuacje zwraca uwagę.
Radna Maria Kądziołka
ustosunkowała się do tematu urządzenia boiska
sportowego, trawiastego dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Ogrodowa. Dzieci z naszych
Osiedli nie mają gdzie zagrać w piłkę. Pozostaje im tylko okupywanie klatek
schodowych, tak dalej być nie może. Jest to nasza działka, (działka gminy) chcemy
częściowo własnymi środkami urządzić teren, aby nasze dzieci mogły z niego korzystać.
Mówimy o normalnym trawiastym boisku sportowym, dajmy tym dzieciom szansę na
normalne spędzenie czasu.
Radna nie zgodziła się również z odpowiedzią burmistrza w temacie zamontowania
dodatkowych kamer monitorujących. To co się dzieje teraz na naszych Osiedlach jest po
prostu „tragedią”. Mieszkańcy nie śpią nocami, wzywana jest policja. Należy podjąć
radykalne kroki w tym temacie. Nikt nie mówi tutaj o kosztownych krokach.
Burmistrz odpowiedział - zostanie zorganizowane robocze spotkanie w tym temacie,
jednak chciałby, aby przedstawiciele osiedla również się w ten temat zaangażowali.
Radny Krzysztof Bogusz nawiązał do sprzedaży budynku Domu Strażaka
w Morzyskach i zagospodarowania środków z tej sprzedaży w sołectwie Mokrzyska, oraz
wykorzystania boiska sportowego w Sterkowcu przez młodzież.
Ad.15. Wolne wnioski i zapytania.
Zapytania zgłosili:
Radny Tadeusz Pasierb zapytał kiedy będzie wykonany remont ul. Szczepanowskiej
w Brzesku. Zmienił się właściciel piaskowni przy ul. Szczepanowskiej, który był
zobowiązany do wykonania remontu tej ulic.
Radny
Stanisław
Góra
zawnioskował,
aby
zorganizować
spotkanie
z przedstawicielami policji, starostwa powiatowego i wszystkimi zarządzającymi
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drogami powiatowymi, bo na drogach powiatowych czasami jest gorzej niż na drogach
gminnych. Wiele sprawa należałoby na takim spotkaniu przedstawić i poruszyć.
Radna Maria Kądziołka – podsumowała organizacje strefy kibica w Brzesku.
Utworzenie takiej strefy wymagało wiele wysiłku i prac, dlatego złożyła serdeczne
podziękowania dla Pana Burmistrza, Kierownika Bigaja i Pana Marka Kotfisa
i pozostałych nie wymienionych.
Radna zapytała ponadto jakie zostały podjęte działania, w związku z wykorzystaniem
budynku po byłej bibliotece na ul.Puszkina.
Kiedy będzie remontowana ulica Piastowska w Brzesku. Jest tam w bardzo złym stanie
technicznym próg zwalniający, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zaprosił wszystkich na organizowane uroczystości
w najbliższym czasie tj. inauguracja roku szkolnego Szkoły Muzycznej w Brzesku, Święta
Chleba oraz uroczystości na Słotwinie.
W najbliższym czasie zostanie przedstawiony plan zagospodarowania budynku
biblioteki przy ul. Puszkina
Wiceprzewodnicząca RM Maria Kądziołka odczytała pisma jakie wpłynęły do
Rady Miejskiej:
1)
pismo posła Jana Ziobro dot. apelu RM w sprawie ograniczenia
skutków bezrobocia;
2)
pismo Kancelarii Sejmu dot. apelu RM z dnia 30 maja
2012 r.;
3)
pismo pani Lucyna Biernat dot. ograniczenia prędkości na ul.
Szczepanowskiej;
4)
pismo ZO Słotwina i mieszkańców ul. Wodnej w Brzesku w sprawie
zakończenia remontu ul. Wodnej.
ad.16. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku
Maria Kądziołka podziękowała wszystkim za udział w obradach i zamknęła obrady
XXVI sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz. 10.00 – do godz. 18.00

Protokołowała
Inspektor Marta Kółkowska
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