P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/ 2013
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
29 maja 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1.

Babicz Bogusław,

2.

Bogusz Krzysztof,

3.

Brzyk Franciszek,

4.

Chmielarz Ewa,

5.

Gawiak Jerzy,

6.

Góra Stanisław,

7.

Klimek Leszek;

8.

Knaga Edward,

9.

Kucia Maria,

10.

Kądziołka Maria,

11.

Kwaśniak Adam,

12.

Lubowiecka Anna,

13.

Mrówka Halina,

14.

Ojczyk Krzysztof,

15.

Pacewicz-Pyrek Katarzyna,

16.

Pasierb Tadeusz,

17.

Smołucha Adam,

18.

Sproski Kazimierz,

19.

Strojny Paweł,

20.

Sorys Jarosław,

21.

Wyczesany Piotr.

Ponadto udział wzięli Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko wg.
załączonych list obecności, oraz :
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXVII
Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów
Burmistrzów, Panią Skarbnik oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji
uczestniczyło 21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb 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 Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb przedstawił
porządek obrad

XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, przekazany radnym wraz

z materiałami na sesję:
1) Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniu 24 kwietnia i 3 maja 2013 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. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za 2012 rok.
11. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
2) zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
4) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i
kanalizacji w Brzesku;
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzesku za rok 2012;
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za

rok 2012.
7) zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
8) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim;
10) zmiany uchwały Nr XXIX(320)2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
24 października 2001 r. 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.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniu 24 kwietnia i 3 maja 2013 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23 kwietnia 2013r. 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 16 za, (jednogłośnie). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 3 maja 2013r. 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 16 za, (jednogłośnie). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Adam Kwaśniak, złożył interpelację w sprawie rozważenia możliwości
zabezpieczenia środków finansowych na remonty zabytkowych kamienic oraz wystąpienie
o dofinansowanie z programów unijnych jako program wieloletni.
Radny Jarosław Sorys, złożył interpelację: Zwracam się z prośbą o naprawę nawierzchni
i wyrównanie nierówności poprzez utwardzenie kamieniem i nakropienie emulsją asfaltową
ul. Podmiejskiej, proszę również o wyczyszczenie koryta odwadniającego przy zbiegu ulic
Podmiejska – Piastowska.

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, złożyła interpelacje:


pierwsza interpelacja dotyczy stref aktywności gospodarczej:

W ślad za interpelacjami, które składałam w 2011 r. oraz 2012 r. dotyczącymi podjęcia
działań w kierunku wyznaczenia terenów pod nowe strefy aktywności gospodarczej, przy
zjeździe z autostrady zachodnią częścią Brzeska, ponownie wnoszę o podjęcie działań w tym
zakresie.
Jak zaznaczyłam w interpelacjach składanych wcześniej sprawa utworzenia nowych stref
aktywności gospodarczej jest niezwykle ważna

dla rozwoju Brzeska i Gminy Brzesko,

dlatego wnoszę o podjęcie pilnych działań w celu wyznaczenia i zabezpieczenia terenów pod
nowe Strefy Aktywności Gospodarczej.
 Druga sprawa którą chcę poruszyć dotyczy źródeł termalnych jakie zostały
wykryte u podnurza góry Okocimskiej – z tego co jest mi wiadomym na terenie miasta
Brzeska, jak wspomniałam u podnurza góry Okocimskiej znajdują się źródła wód termalnych,
w związku

z czym zwracam się do Pana Burmistrza, jak również Rady Miejskiej w sprawie

podjęcia działań w kierunku wykorzystania tych zasobów. Koniecznością jest, aby nasza
Gmina (Gmina Brzesko) jak najpełniej wykorzystała możliwości, jakie stwarza jej natura, aby
bardziej otworzyła się na nowe inicjatywy i działania związane z przyciągnięciem do Brzeska
turystów. W perspektywie nowych naborów programów Unijnych musimy być przygotowani
na nowe inicjatywy, podbudzające potencjał gospodarczy Gminy.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, złożył interpelacje w sprawie:
- remont i uporządkowanie chodnika przy parkingu przed Łaźnią,
- poprawienia ogrodzenia cmentarza żydowskiego, ponieważ stwarza zagrożenie dla
przechodzących mieszkańców. Wystąpienia w tej sprawie do Gminy Żydowskiej, bądź
wykonanie to ze środków gminy Brzesko, jeśli prawnie jest to możliwe.
Radny Krzysztof Bogusz, złożył następujące wnioski:


Wniosek dotyczący montażu tablicy z planem ulic w Sterkowcu.

W nawiązaniu do moich wniosków z 2012 roku oraz początku 2013 r. zwracam się
z wnioskiem o przygotowanie nowej tablicy z planem ulic wsi Sterkowiec.
Obecna tablica zlokalizowana w pobliżu stacji PKP jest w znacznym stopniu zniszczona
i nieczytelna, a równocześnie stanowi nie najlepsza reklamę naszej gminy, na co zwracali
uwagę turyści podczas niedawnego odpustu w Szczepanowie. Z góry dziękuję za podjęcie
stosownych działań w tym kierunku.


Wniosek w przegląd sieci hot-spotów na terenie gminy.

W związku z brakiem możliwości zalogowania się do internetu za pośrednictwem ho-spotów
zainstalowanych w różnych częściach gminy - turyści oraz mieszkańcy zwracają się
z wnioskiem o ich przegląd oraz ewentualną naprawę. Sprawa dotyczy co najmniej kilku
punktów m.in.: w Okocimiu, Sterkowcu i Buczu.

Z góry dziękuję za podjęcie stosownych

działań w tym kierunku.


Wniosek

o przeprowadzenie programu pilotażowego dotyczącego oszczędnego

i racjonalnego zużycia wody w placówkach oświatowych.
W nawiązaniu do mojej wcześniejszej propozycji jaką zgłosiłem podczas wolnych wniosków,
podczas jednej z sesji oraz korespondencji jaką przesyłałem do Państwa Radnych w sprawie
możliwości wprowadzenia proekologicznych działań mających na celu oszczędności w zużyciu
wody w placówkach oświatowych zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie programu
pilotażowego w wybranej szkole mającej na celu ocenę poziomu potencjalnych oszczędności
z tytułu montażu tzw. perlatorów i watertanków. Koszt tego typu rozwiązań nie jest duży,
a oszczędności w zużyciu wody sięgają od 50 do 70 procent. A w skali wszystkich szkół
oszczędności na poziomie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych stanowią realna kwotę
w budżecie. Z góry dziękuję za podjęcie stosownych działań w tym kierunku.


Wniosek o uporządkowanie sprawy przystanków autobusowych w obrębie ulic
przylegających do autostrady - dotyczy wsi Sterkowiec i Szczepanów.

W związku z kończącymi się pracami przy budowie i zagospodarowaniu terenu wokół
autostrady
o

oraz

uporządkowanie

licznymi
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sugestiami
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mieszkańców
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przylegających do autostrady - dotyczy to wsi Sterkowiec i Szczepanów. Mieszkańcy proszą
o ustawienie nowego przystanku przy ulicy Tarnowskiej, przeniesienie przystanku z ulicy
Łukowej w bardziej dogodne miejsce (w chwili obecnej przystanek służy tylko amatorom
tanich alkoholi) oraz wyznaczenie przystanku w nieco innym miejscu niż skrzyżowanie ulic,
montaż nowego przystanku przy ul. Podleśnej. Proszę o uwzględnienie powyższych potrzeb
mieszkańców w planach budżetowych na rok 2014. Równocześnie sugeruję zakup
przystanków o konstrukcji stalowej w miejsce niepraktycznych i podatnych na zniszczenie
przystanków przeszklonych. Z góry dziękuję za podjęcie stosownych działań w tym kierunku.
Radna Anna Lubowiecka, wyjaśniła radnemu Krzysztofowi Boguszowi, że przystanki na
ul. Łukowej i Podlesie, będą przeniesione i ta sprawa jest uzgodniona od dawna.
Ad. 5. Zapytania radnych.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że przy Placu Żwirki i Wigury
kierowcy blokują wejścia do sklepów. Zaproponowała, aby zrobić wyższe krawężniki,
ponieważ piesi chodzą po trawie.

Radny Jarosław Sorys - w związku z moją interpelacją z marca tego roku w sprawie
wykonania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych proszę o odpowiedź czy taki przegląd
został wykonany i wszystkie niezbędne hydranty potrzebne w razie koniecznych działań
przeciwpożarowych na terenie naszej są sprawne?
Chciałbym również przypomnieć o wykonaniu w ramach gwarancji naprawy zapadniętych
fragmentów chodnika na ul. Środkowej.
Chciałem zapytać również czy docieplenie Przedszkola o którym mowa w uchwale
zmieniającą uchwałę budżetową na 2013 r. dotyczy wskazanego tam Przedszkola nr 4? czy
zgłaszanego przeze mnie na komisjach Przedszkola w Jadownikach, którego ocieplenie jako
niezbędne wskazano w audycie przeprowadzonym w ubiegłych latach.
W związku z niewielką zdecydowanie niewystarczającą ilością placów na których mogły by się
bawić dzieci (jeden ogólnodostępny plac w ponad 5-cio tys. miejscowości zakupiony ze
środków własnych mieszkańców - środki pozostałe z telefonizacji wsi). W imieniu
mieszkańców, którzy na co dzień zgłaszają potrzebę i proszą o tego typu miejsca zabaw,
zwracam się z prośbą o ujęcie w planach budowy takiego placu w największej miejscowości
w Gminie. Kilka lat temu w kilku miejscowościach powstały takie place, w tym roku ze
środków wiejskich PROW miasto dobudowało plac w Ogródku Jordanowskim, teraz powstaje
duży plac w

innej miejscowości.

Biorąc pod

uwagę fakt ogólnopolskiego niżu

demograficznego i podejmowanych w celu jego ograniczenia działań prorodzinnych wszystkie
tego typu starania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rodziców mamy i taty w tym
tradycyjnym pojęciu jak najbardziej wpisują się w politykę prorodzinną. Bardzo proszę
o uwzględnienie naszego wniosku.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, zawnioskowała, aby zobowiązać Zarząd
Dróg Wojewódzkich do utrzymywania w należytym stanie ronda na ul. Solskiego w Brzesku.
Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Sołtys miejscowości Sterkowiec Józef Witek, złożył wyjaśnienia w sprawie interpelacji
na temat przystanku na ul. Tarnowskiej w Sterkowcu.
Sołtys miejscowości Okocim Wit Zydroń, poprosił o trzy kosze na śmieci przy
przystankach w Okocimiu.
Radny Stanisław Góra, zapytał w sprawie informacji ze strony wodociągów, czy umowa
została już podpisana, czy mieszkańcy będą mogli zakładać liczniki. Drugie zapytanie
dotyczyło możliwości zakupu koszy na śmieci, od poprzedniego przewoźnika. Czy kosze na
śmieci standardowe 120l. będą mogły zostać i korzystać z nich nadal?, pomimo, że przetarg
został wygrany przez inną firmę.

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;
Przedstawił informację z wyjazdu (wizji lokalnej), jaką komisja odbyła w Schronisku
dla bezdomnych psów w Nowym Targu.
 Radny Bogusław Babicz – złożył sprawozdanie z dwóch posiedzenia Komisja
Statutowa;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 Radny Kazimierz Sproski –Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
 Radna Ewa Chmielarz - Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;
 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;
 Radny Leszek Klimek - Komisja Rewizyjna;
Komendant Powiatowej Policji w Brzesku Roman Gurgul, w swoim wystąpieniu
poruszył między innymi sprawę dotyczącą dyslokacji patroli. Poinformował, że starają się,
aby patrole były w całym mieście, w całej gminie w miarę możliwości.
Radny Paweł Strojny, przedstawił zaistniałą sytuację jaka miała miejsce w minionym
tygodniu na Rynku. Wyjaśnił, iż Burmistrz Brzeska zaprosił około 20 osób na Rynek brzeski,
oczywiście brzeska policja spisała się świetnie, wszystkim dali mandaty. Zaproponował, aby
to nie działo się tylko wtedy, kiedy Burmistrz zaprasza radnych i innych ludzi, na kontrolę
stanu Rynku i przeglądu w ramach gwarancji, tylko codziennie.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poprosił o korektę do przedstawionych
wniosków z posiedzenia komisji GKOŚiR w sprawie sprawdzenia, czy firma która wywozi
piasek zgodnie z koncesjami.
Radny Jarosław Sorys, złożył podziękowania dla dzielnicowego rewiru Jadownik na ręce
Komendanta Policji.
Ad. 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Pytania:
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zapytała w sprawie Dyrektor Szkoły Muzycznej.
Poinformowała, że zmartwiło ją, że Burmistrz musiał ogłosić konkurs na nowego dyrektora.
Pani Dyrektor, która dotąd pełniła obowiązki dyrektora, znakomicie wywiązywała się
z powierzonych obowiązków. Może warto by z nią jeszcze porozmawiać, czy nie odwołałaby
swoje decyzji?!

Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie budowy boiska sportowego w Mokrzyskach.
Czy uzyskano już pozwolenie na budowę? Na jakim etapie jest to zadanie?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że otwarcie boiska planowane
jest na koniec tego roku.
Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji. Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka – zapytań i uwag brak.
Ad. 10 Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, zapytał czy są pytania do złożonej informacji,
którą radni otrzymali w materiałach na sesję oraz było to przedmiotem analizy na
poszczególnych komisjach. Pytań brak.
Ad. 11. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2012.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, zapytał czy są pytania do złożonych informacji,
którą radni otrzymali w materiałach na sesję oraz było to przedmiotem analizy na
poszczególnych komisjach. Pytań brak.
Ad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;
Przewodniczący Rady Miejskiej – uchwała byłą omawiana na Komisjach Rady, czy są
zapytania, wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Pytań nie było.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, odczytała projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał ją pod głosowanie.
Głosowano 17 za, jednogłośnie, (przy 17 radnych obecnych na Sali).

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, w imieniu Burmistrza Brzeska przedstawiła
autopoprawkę. (Załącznik Nr 2 do załączonego projektu uchwały został zmieniony).
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, przedstawiła projekt uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod
głosowanie. Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb – projekt uchwały omawiany był na
Komisjach Rady, czy są zapytania do przedmiotowego projektu uchwały. Zapytań, ani
uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, odczytała
projekt uchwały, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go
pod głosowanie. Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/260/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
/stanowi załącznik do protokołu/.
4) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Międzygminnego ds. Wodociągów
i kanalizacji w Brzesku;
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb – projekt uchwały omawiany był na Komisjach
Rady, czy są zapytania do przedmiotowego projektu uchwały. Zapytań, ani uwag nie było,
wobec czego Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, przedstawiła projekt
uchwały, a następnie

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod

głosowanie. Głosowano 17 za, jednogłośnie, przy 17 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/261/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Międzygminnego ds.
Wodociągów i kanalizacji w Brzesku;
/stanowi załącznik do protokołu/.

5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzesku za rok 2012;
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb – projekt uchwały omawiany był na Komisjach
Rady, gdzie przedstawiciele Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku bardzo
dokładnie omówili sprawozdanie tak finansowe, jak i sprawozdanie z działalności biblioteki
oraz przeprowadzono dyskusje. Czy są zapytania do przedmiotowego projektu uchwały.
Zapytań, ani uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka,
przedstawiła projekt uchwały, a Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod
głosowanie. Głosowano 20 za, jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/262/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2012;
/stanowi załącznik do protokołu/.
6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za rok
2012r;
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb – projekt uchwały omawiany był na Komisjach
Rady, gdzie Pani Małgorzata Cuber Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, bardzo
dokładnie omówiła sprawozdanie tak finansowe, jak i sprawozdanie z działalności MOK oraz
przeprowadzono dyskusje. Czy są zapytania do przedmiotowego projektu uchwały. Zapytań,
ani uwag nie było, wobec czego
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod go pod głosowanie.
Głosowano 21 za, jednogłośnie, przy 21 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Brzesku za rok 2012r;
/stanowi załącznik do protokołu/.
7) zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb – projekt uchwały omawiany był na Komisjach
Rady, czy są zapytania do przedmiotowego projektu uchwały. Zapytań, ani uwag nie było,

wobec czego Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił projekt
uchwały, a następnie

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod

głosowanie. Głosowano 20 za, jednogłośnie, przy 20 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV(251)2013 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Brzesko;
/stanowi załącznik do protokołu/.
8) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
W dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zawnioskował, aby
w paragrafie pierwszym dodać „w uzasadnieniu stanowiącym załącznik”.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie poprawkę do projektu
uchwały. Poprawka została przyjęta głosami 18 za, 0 przeciw, o wstrzymujących się. Jeden
radny nie głosował.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał projekt uchwały wraz
z przegłosowaną poprawką, a następnie
poddał

go

pod

głosowanie.

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb,
Głosowano

20

za,

0

przeciw,

o wstrzymujących się, przy 21 radnych obecnych na sali. Jeden radny nie głosował.

UCHWAŁA NR XXXVII/265/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska;
/stanowi załącznik do protokołu/.
9) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim;
Kierownik BFE UM w Brzesku Rafał Najdała, w imieniu Burmistrza Brzeska
przedstawił radnym autopoprawkę.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił projekt uchwały wraz
z autopoprawką, a następnie Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod
głosowanie. Głosowano 21 za, jednogłośnie, przy 21 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2013

Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim;
/stanowi załącznik do protokołu/.
10) zmiany uchwały Nr XXIX(320)2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października
2001 r. 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.
Radny Krzysztof Bogusz, nie wiem, czy Państwo mają świadomość ile jest punktów
sprzedaży alkoholu w Gminie Brzesko. 170 jest punktów sprzedaży z piwem, a 35 punktów
sprzedaży z wódką. Wszyscy się lansują, że ziemia św. Stanisława. Gmina Brzesko wybiera się
właśnie na Lednicę promować św. Stanisława patrona ładu moralnego i trzeźwości. Po co
nam dodatkowe punkty alkoholu, po to, aby dostać dodatkowe 2 tysiące złotych za koncesję?!
Ile będziemy mieć z tego, 15 000, 20 000 zł. ?! Później będziemy wydawać na leczenia, bądź
Caritas będzie miał w opiece podopiecznych. Czy wszyscy w tej gminie są tak niedopici?!
Potrzebują co 100 metrów mieć dostęp do alkoholu. W samym Sterkowcu są 4 punkty
z wódką. W Szczepanowie są 2 punkty z wódką, 2 punkty z piwem. Do czego zmierzamy?!
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że temat który został dotknięty,
dotyczy czegoś innego. Nic ponad to co mamy nie robimy. Zamieniamy umiejscowienie tych
koncesji. Od 2004r ilość wydanych koncesji nie została zwiększona i nie będzie zwiększona.
W 2009r. Rada Miejska w Brzesku zamieniła w ten sam sposób uchwałę, aby wykorzystać
niewykorzystane koncesje. Nastąpiło wówczas zwiększenie przychodów o minimum 100 tys.
w skali roku. Jeśli ktoś z Państwa będzie wnioskował, że trzeba na coś wydać dodatkowe
pieniądze, chociażby na przykład na dwa fortepiany, to będzie można je sfinansować z tych
środków, a niekoniecznie wyciągać z budżetu, który wiemy, że jest bardzo dopięty. Nie
wiemy, kto będzie wnioskował o te wolne ewentualne koncesje, a może przez to poprawi się
również sytuacja danego przedsiębiorcy.
Radny Krzysztof Bogusz, jeżeli nam brakuje środków to można założyć własny browar,
albo knajpę, wtedy Urząd Miasta będzie mieć wpływy.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, jako przedsiębiorca poczułam się urażona.
Dla przedsiębiorcy dwa tysiące to nie są marne pieniądze naprawdę. Bardzo ciężko jest
zdobyć takie pieniądze, a przedsiębiorca przeciętny zatrudnia przynajmniej jedną osobę,

musi zapłacić ZUS, podatki itp. Proszę Państwa, to, że uchwała będzie coś ograniczać to nic
nie zmieni. Ludzie nadal będą pić, tyle ile pili, proszę mi nie mówić, że zwiększanie
dostępności alkoholu wpływa bezpośrednio na ilość osób pijących. Edukacja, przede
wszystkim edukacja, jak w wielu dziedzinach naszego życia. W innych krajach na piknikach
kościelnych sprzedają alkohol i nic się nie dzieje. To jest kwestia kultury i edukacji, nic
innego.
Radny Leszek Klimek, zgłosił formalny wniosek, aby zakończyć dyskusję i przejść do
głosowania.
Radny Adam Smołucha, dostępność alkoholu i ilość punktów sprzedaży przede
wszystkim ma wpływ na alkoholizm. Cała ta dyskusja, która pojawiła się w związku z tą
uchwałą, jest dość żenującą sprawą dla sytuacji w jakiej znalazła się Rada i sama Gmina
Brzesko. Z tej dyskusji odnoszę takie wrażenie, że problem przychodów z koncesji jest
zasadniczym problemem, który może wpłynąć na rozwój gminy, nowych miejsc pracy,
tworzenie inwestycji w gminie jest dość karkołomną tezą. Komisja Zdrowia wyraziła
negatywną opinię zwiększania ilości punktów sprzedaży alkoholu.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał pod głosowanie formalny wniosek
Radnego Leszka Klimka, o zamknięcie dyskusji. Głosowano: 13, za, 4 przeciw,
3 wstrzymujące. Dyskusja została zamknięta.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przedstawił projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poddał go pod głosowanie. Głosowano 12 za,
5 przeciw, 4 wstrzymujące, przy 21 radnych obecnych na sali.

UCHWAŁA NR XXXVII/267/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX(320)2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
24 października 2001 r. 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. 13 i Ad 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił następujących odpowiedzi:



Radnemu Adamowi Kwaśniak - cały Rynek, jest objęty nadzorem konserwatora.
Remonty są kosztowne, na dzień dzisiejszy takiego programu nie ma. Jeśli taki
program powstanie to będziemy się przychylać i działać.



Radnemu Jarosławowi Sorys - zlecę pracownikom sprawdzenie oraz to, aby naprawy
zostały wykonane. W sprawie udrożnienia, sprawdzimy jak wygląda ta sprawa i ją
wykonamy.



Radnej Marii Kądziołka - jedną strefę uruchomiliśmy, dość ładnie działa. Mimo tego
ten temat jest nam dobrze znany, mamy grunty w Buczu, lecz czekamy na kwestię
zjazdu w kierunku północnym.



Przewodniczącemu Rady Miejskiej Radnemu Tadeuszowi Pasierb - w sprawie
ogrodzenia cmentarza żydowskiego, zwrócimy się z pismem i podjemy działania w tej
sprawie, by jak najszybciej usunąć zagrożenie.



Radnemu Krzysztofowi Bogusz - mapa wsi Sterkowca zostanie wykonana. W sprawie
hot-spotów, zostaną sprawdzone dlaczego nie działają, lecz na bieżąco staramy się to
monitorować.
Radny Krzysztof Bogusz, przypomniał sprawę zamontowania w szkołach
perlatorów oraz pojemników zatapianych w WC, mające na celu zmniejszenie
objętości wody z 6 do 3 litrów. a co za tym idzie, uzyskania w ten sposób oszczędności.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, że przekaże ten wniosek do Dyrektorów szkół.



Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek- w sprawie Placu Żwirki i Wigury - musimy
przemyśleć jakąś koncepcje, która pozwoli na nie zastawianie przez auta wejść do
sklepów.



Radnej Marii Kądziołka - w sprawie:
1) utrzymania ronda na Solskiego, rzeczywiście ma Pani rację, po raz kolejny
wystąpimy z pismem do ZDW.
2) W sprawie źródeł termalnych, są to spore koszty, lecz w miarę swoich
możliwości wykorzystamy przyszłe fundusze unijne.



Radnemu Jarosławowi Sorys- w sprawie:
1)

hydrantów, prześlę pismo radnemu do wglądu, natomiast co do ocieplenia
Przedszkola Nr 4, to z własnych środków wygospodarowało tą sumę.

2) W temacie placów zabaw - mam nieco odmienne zdanie. Mamy już naprawdę
dużo placów zabaw, wiedząc, że urządzenia wymagają atestów, przeglądów. Po
wieloletnich doświadczeniach, stwierdzam, że nie do końca zdają egzamin
w niektórych miejscach.
Radny Jarosław Sorys, poinformował, że place przy szkołach i przedszkolach po
lekcjach są zamknięte. Zawnioskował, aby opracować i dostosować regulamin

funkcjonowania tych placów zabaw, aby dzieci mogły korzystać z nich po godzinach
lekcyjnych.


Odpowiedź Sołtysowi Witowi Zydroniowi - wystąpimy w tej sprawie do zespołu
inżynierii.



Radnemu Stanisławowi Górze - w sprawie wodociągu, umowy są podpisane.
Poprosimy Prezesa RPWiK, aby wyjaśnił dalszą sprawę i będziemy działać, aby
mieszkańcy mogli się już podłączać. W sprawie koszy na śmieci - jeśli ktoś jest
właścicielem, bądź wykupił to można korzystać z koszy różnych pojemności.

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że należy usypać pobocze przy
nowym asfalcie na ul. Szczepanowskiej. Zawnioskował, aby kupić dodatkowy mikrofon na
sesję, aby sprawnie odbywały się obrady.
Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie chodnika na ul. Środkowej. Czy można byłoby
zrobić przegląd.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że zostanie to sprawdzone.
Radny Adam Smołucha, poruszył sprawę więźniów, którzy porządkują teren przy szpitalu.
Sołtys Sterkowca Józef Witek, zawnioskował, aby referat który zajmuje się nową
gospodarką „śmieciową”, wcześniej wszedł we współpracę z sołtysami, w sprawie osób, którzy
nie złożyli jeszcze deklaracji.
Radny Stanisław Góra, poinformował o nowej ofercie koszenia poboczy przez spółkę BZK.
Ad. 15. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, przedstawił pismo zaproszenie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych.
Poinformował, że do dnia 12 czerwca br. można składać zapytania w sprawie oświadczeń
majątkowych do Biura Rady lub bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Pytania będą
omawiane na szkoleniu dla radnych w dniu 20 czerwca br.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, zaprosiła na rajd rowerowy, który odbędzie się
9 czerwca 2013r. do Bucza, który organizowany jest przez LGD „Kwartet na Podgórzu”.
Następnie przedstawiła, że tworzona jest książka kucharska z potrawami regionalnymi
z funduszy LGD.
Stwierdziła, że warto zachęcić kobiety, aby podzieliły się swoimi kulinarnymi specjałami.
Radny Edward Knaga, poprosił, ab służby Urzędu Miejskiego zajęły się dość szybko
wybudowaniem zatoki autobusowej przy ul. Leśnej dla autobusów, które tam będą się
zatrzymywać.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, w nawiązaniu do dyskusji nt.
oszczędności w oświacie zaproponował, aby dyrektorom placówek oświatowych w drodze

zarządzenia, wydać dyspozycje, by wprowadzały oszczędność wody, prądu, ścieków, tam po
prostu gdzie jest to możliwe.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, ciężko będzie w drodze zarządzenia coś takiego
wymusić, lecz na zebraniu przekażę tą sprawę oraz w formie pisemnej poruszę ten temat.
Wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka, poprosiła Radę o zajęcie stanowiska w sprawie
przejęcia nieodpłatnie mozaiki z kina Bałtyk, jako darowizny. Przybliżyła radnym historię
związaną z tym tematem, skąd wyszła ta inicjatywa. Inicjatywa zatrzymania mozaiki oraz
tablic pamiątkowych wyszła od mieszkańców Osiedla Ogrodowa, w momencie, kiedy
otrzymali decyzję Starosty brzeskiego zezwalającą na rozbiórkę budynku kina. To właśnie
mieszkańcy zwrócili się do Zarządu Osiedla z prośbą o zorganizowanie spotkanie z obecnym
właścicielem kina, aby przedstawił projektowane zamierzenia oraz zawnioskowali, aby
mozaika pozostała w Brzesku, aby ją uratować, gdyż stanowi ona wartość historyczną.
Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że musi być podany cel tej
darowizny. Dobrze by było wiedzieć, gdzie to zostanie zagospodarowane oraz koszty
utrzymania i pielęgnacji tejże mozaiki. Miejski Ośrodek Kultury byłby najlepszym miejscem,
gdzie mogłoby to trafić.
Wiceprzewodnicząca Maria Kądziołka, nie mamy czasu, gdyż z tego co jest nam
wiadomym, kino będzie rozbierane lada moment. Należy zwrócić uwagę na to, że otrzymamy
ją bez żadnych warunków. Możemy stracić mozaikę. Dlatego proszę Państwa o zajęcie
stanowiska w tej sprawie. Ponadto pragnę Państwa poinformować, iż sprawa ta była
przedstawiona również na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”,
gdzie mieszkańcy prawie jednogłośnie zawnioskowali, aby miasto przejęło mozaikę.
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że Rada nie ma kompetencji do decydowania.
Mozaika jest ruchomością, Burmistrz samodzielnie może decydować. Wobec powyższego
ewentualnie można tylko przegłosować tę sprawę jako wniosek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz Pasierb, przedstawił wniosek,
aby przejąć mozaikę z Kina „Bałtyk” w formie darowizny, aby zajął się tym Burmistrz Brzeska
i zlecił to podległym jednostka pomocniczym np. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury,
przygotował stosowne pisma, porozumienia. Wniosek został przyjęty.
Głosowano: 17 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw, przy 19 radnych obecnych na sali.
Radny Krzysztof Bogusz - aby wszystkie stowarzyszenia miały równe szanse na
pozyskanie nowych środków z LGD „Kwartet na Przedgórzy”, proszę aby Burmistrz skierował
do nich informację, że jest taka możliwość. Następnie poprosił, aby za pomocą drogi
elektronicznej, przekazać informację o rezygnacji Dyrektor Szkoły Muzycznej II stopnia.
Wyjaśnił, że przesyła ważne informacje drogą elektroniczną i obserwuje, że część tych
informacji jest zbywana. Stwierdził, że na przykład może się wydawać, że przedstawiam

śmieszne sprawy, np. zamontowanie perlatorów, ale wiedzmy, że koszt zamontowania jest
nieduży, a oszczędność wielka.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, musi Pan mieć świadomość, że za placówkę
odpowiada dyrektor. Gdybyśmy musieli pracować i myśleć za dyrektora byłby on wówczas
niepotrzebny. Przekażemy te zalecenia, aby zastosowali w swoich placówkach. Poza tym cenię
sobie te informacje, które Pan zgłasza.
Radny Krzysztof Bogusz, wyraził swoje niezadowolenie w sprawie braku reakcji na
zmiany jakie przedstawia ciągle odnośnie strony internetowej www.brzesko.pl.
Radny Edward Knaga, zawnioskował, aby zamknąć sesje. Poinformował, że poruszane są
tematy, które powinny zostać przedstawione na poszczególnych komisjach, a nie na sesjach.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, zaprosił na obchody z okazji 10 - lecia Krytej Pływalni
w Brzesku. Zaproszenia zostały Państwu dostarczone wraz programem.
Ad. 16. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz
Pasierb zamknął obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień
29 maja 2013 r.
Obrady trwały od godz. 9:00 :00 do godz. 12:00
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Joanna Szczepka
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