P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/ 2013
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
5 sierpnia 2013 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb.
W sesji udział wzięło 20 radnych:
1.

Babicz Bogusław,

2.

Bogusz Krzysztof,

3.

Brzyk Franciszek,

4.

Chmielarz Ewa,

5.

Gawiak Jerzy,

6.

Góra Stanisław,

7.

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.

Sproski Kazimierz,

18.

Strojny Paweł,

19.

Sorys Jarosław,

20.

Wyczesany Piotr.

Nieobecny: Radny Adam Smołucha.
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. Inspektor Agata Roczniak,
4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Pasierb otworzył obrady XXXIX Sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów
oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, a więc
wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej 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

XXXIX 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 protokołu z sesji odbytej w dniu 26 czerwca 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, zgłosił w imieniu Burmistrza Brzeska projekt
uchwały

w

sprawie

dostępności

boiska

sportowego

w

miejscowości

Mokrzyska.

Poinformował, że należy podjąć taką uchwałę, która jest następnym etapem utworzenia
boiska i otrzymania środków unijnych.

Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, poinformował, że projekt uchwały będzie
następnym projektem uchwały w porządku obrad czyli pkt. 10 podpunkt 2. Następnie
odczytał porządek obrad wraz z propozycją zmiany.
2. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 26 czerwca 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013;
2)

dostępności boiska sportowego w miejscowości Mokrzyska;

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Głosowano 18 za, jednogłośnie, przy 18 radnych obecnych na sali.
Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniu 26 czerwca 2013 r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 czerwca 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 18 za, (jednogłośnie). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Franciszek Brzyk, złożył dwie interpelacje: W związku z decyzją o zamiarze
sprzedaży tzw. Dworu w Okocimiu oraz przygotowywanym w tym zakresie podziale tej
nieruchomości zwracam się z wnioskiem o zabezpieczenie dojazdu do działki na której
położone jest boisko szkolne w Okocimiu. Teren boiska przylega bezpośrednio do
terenu przewidywanego do sprzedaży i nie posiada formalnego dojazdu a jedynie przejście
piesze. Dotychczasowy dojazd odbywał się po drodze urządzonej w trakcie jego budowy
prowadzącej przez teren dworu, który jest terenem gminnym. Konieczne jest zatem

uwzględnienie przy podziale niezależnego dojazdu po dotychczasowej trasie lub wydzielenie
nowej

drogi

od

strony

kościoła.

Jednocześnie

zwracam

się

z

wnioskiem

o uwzględnienie również oświetlenia drogi oraz zaprojektowanie przyłącza do
oświetlenia boiska.
Zwracam się ponownie z pytaniem dotyczącym realizacji wniosków z posiedzeniu Komisji
Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 23 kwietnia 2010 r.
Na posiedzeniu zostały podjęte dwa wnioski: Komisja wnioskuje do Burmistrza
Brzeska o przeprowadzenie kwerendy dotyczącej osób, które zginęły na Wschodzie (ofiar
stalinizmu) oraz upamiętnieniu ich nazwisk na tablicach pamiątkowych. Komisja wnioskuje
do Burmistrza Brzeska o ustawienie Krzyża Katyńskiego na terenie miasta Brzeska w okolicy
grobu Nieznanego Żołnierza. Moja dzisiejsza interpelacja wynika z pytań jakie otrzymuje od
mieszkańców Gminy w tym zakresie. Przeprowadzenie takiej kwerendy mogło by być okazją
do współpracy szkół, Parafii oraz Gminy a dla młodego pokolenia było by doskonałą lekcją
wychowania patriotycznego. Przeprowadzenie takiej akcji nie wymaga zbyt dużego nakładu
finansowego a jedynie koordynacji działań ze strony jednego wyznaczonego podmiotu.
Radny Jarosław Sorys, złożył interpelacje następującej treści: Z regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie wynika, że każdy właściciel zobowiązany jest do właściwej
pielęgnacji gruntów stanowiących jego własność. Niewykoszona trawa i chwasty są
siedliskiem wielu szkodników, ponadto nie koszone chwasty stanowią zagrożenie pożarowe.
Wsłuchując się w głos mieszkańców, działając jednocześnie w ich imieniu, mając na uwadze
pracochłonny nie do końca przynoszący właściwy skutek system każdorazowych wezwań na
zgłoszenie wysyłany właścicielom nie wykoszonych gruntów proszę o opracowanie zmiany
zapisów uchwały tak aby jednoznacznie określały np. termin wykoszenia, a odpowiedzialność
za naruszenie obowiązków określonych w regulaminie była rzeczywiście nadzorowana
i egzekwowana. Zmiany na początek mogły by dotyczyć gruntów przy drogach publicznych
w sąsiedztwie działek zabudowanych, w sąsiedztwie pól uprawianych.
Wiceprzewodnicząca

Rady

Miejskiej

Maria

Kądziołka,

złożyła

interpelację

następującej treści: Proszę o sprawdzenia działań Spółki Gminnej – Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w zakresie utrzymywania i dbałości o place zabaw na terenach podlegających
jej zarządowi. Place zabaw na terenie Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”, zostały wyposażone
w urządzenia małej architektury (huśtawki, kwaczki, ścianki, ważki itp.) posiadające
odpowiednie atesty. Wykonano społecznie wiele prac, aby zapewnić dzieciom i młodzieży
możliwość bezpiecznego spędzania czasu. Gmina powołała spółki, przekazując im do
realizacji wydzieloną część zadań, przekazując jednocześnie w zarząd odpowiedni majątek po
to, aby realizowały zadania związane z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców naszej gminy,
w danym dla każdej z nich zakresie działalności.

Przyglądając się działaniom, a raczej braku działań niektórych spółek należy się zastanowić,
czy dalej tak powinno być i czy nie rozważyć zmiany formy ich działania, poprzez
przekształcenie ich np. w zakłady budżetowe, tak, aby gmina miała możliwość większej
i skuteczniejszej kontroli nad nimi. Mając powyższe na uwadze proszę o podjęcie czynności
o których wspomniałam wyżej.
Radny Krzysztof Bogusz, złożył następującą interpelacje: W związku z informacjami jakie
pojawiły się na stronie brzesko.ws oraz własnymi obserwacjami radnych podczas wizji
lokalnych nt. dewastacji i bezczeszczenia Cmentarza wojennego nr 276 zlokalizowanego
w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej zwracam się z wnioskiem o zakup kamery do monitoringu
terenu cmentarza. Brak kamery powoduje, że wysiłki jakie wkłada firma sprzątająca to
miejsce, są niweczone przez osoby dopuszczające się libacji alkoholowych na cmentarzu. To
co robi miejscowy element dostrzegają niestety turyści odwiedzający cmentarz. Szczególnego
charakteru nabiera to że opisana na stronie brzesko.ws sytuacja dotyczyła rodziny żołnierza
który zginął na naszym terenie w obronie Brzeska przed wojskami rosyjskimi...
Zabezpieczenie tego miejsca jest również ważne w związku ze zbliżającą się 100 rocznicą
wybuchu I Wojny Światowej. Kamera IP z obrotową głowicą to koszt około 2,5 tys złotych. Z
montażem i dodatkowymi elementami wyposażenia może prawdopodobnie kosztować około
5 tysięcy złotych. Sądzę że taki koszt jest do zaakceptowania jeżeli ma się na uwadze także
wizerunek miasta wśród osób przyjezdnych. Tego typu kamerę można ustawić na nagrywanie
dopiero jeżeli zostanie wykryty ruch oraz wyposażona jest w funkcję powiadamiania że ktoś
się pojawił w chronionym miejscu. Ułatwiłoby to sprawę Policji, która mogłaby podjąć
interwencję w przypadku próby dewastacji lub libacji, a równocześnie wyeliminowało by to
wizyty tutejszego elementu na cmentarzu. Mam nadzieję że pieniądze na montaż kamery uda
się znaleźć w tegorocznym budżecie. Z góry dziękuję za podjęcie stosownych działań w tym
kierunku.
Ad. 5. Zapytania radnych.
Radna Halina Mrówka, poruszyła sprawę, iż na ulicy Głowackiego występuje samowolka
zatrzymywania się. Zapytała się czy można namalować tylko pasy, nie zmieniając przepisów
ona jakby ta droga się zwęzi.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, rozważaliśmy różne koncepcje ruchu na
ul. Głowackiego, mieszkańcy wnosili swoje głosy. Będziemy próbowali dojść do konsensusu
Radny Adam Kwaśniak, wystąpił na wniosek mieszkańców z prośbą czy wywóz śmieci nie
mógłby być co 2 tygodnie?! W tym miesiącu między jednym wwozem a drugim wyniosła
3 tygodnie. Byłoby to więcej o 2-3 wywozy w ciągu roku. Drugą sprawą którą poruszył był
wniosek, aby wystąpić do wojewody, by przekazał pieniądze na wyremontowanie cmentarza
oraz zamontowanie monitoringu, aby zapobiec dewastacji.

Radna Anna Lubowiecka, zapytała czy są prowadzone już jakieś prace remontowe mające
na

celu

opracowanie

koncepcji

przekształcenia

pomieszczeń

Szkoły

Podstawowej

w Szczepanowie na przyjęcie Przedszkola.
Radna Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie przekazania pieniędzy na wyburzenie
budynków gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Radna zaznaczyła, że te
budynki stwarzają zagrożenie.
Radny Jarosław Sorys, skierował zapytania o następującej treści: Proszę o przedstawienie
informacji dotyczącej usuwania skutków nawałnicy z 21 czerwca, jak wielkie po oszacowaniu
są zniszczenia, w jakim terminie zostaną rozpoczęte prace związane z naprawą infrastruktury,
jakie prace zostaną wykonane w placówkach oświatowych które ucierpiały w tej nawałnicy?
Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej pomocy dla poszkodowanych, jak wielu
rodzinom ta pomoc została już udzielona? Czy jest szansa na otrzymanie dotacji celowej na
przeprowadzenie akcji odkomarzania o co zwracały się wspólnie gminy do Wojewody
Małopolskiego?
Proszę o przywrócenie przejezdności ul. Podmiejskiej. Po nawałnicy ulica w dalszym ciągu
jest nieprzejezdna. Proszę o informację jeżeli wystąpiły jakieś przeszkody powodujące brak
przejezdności.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, zapytał, czy jest odpowiedź
od wojewody w sprawie przekazania pieniędzy na skutki po ostatniej nawałnicy, czy wiemy
jaka byłaby to kwota?
Ad. 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Radny Jarosław Sorys zawnioskował o przywrócenie przejezdności ul. Podmiejskiej. Po
nawałnicy ulica w dalszym ciągu jest nieprzejezdna. Proszę o informację jeżeli wystąpiły
jakieś przeszkody powodujące brak przejezdności.
Sołtys Okocimia Wit Zydroń, droga po wywożeniu drzewa z lasu przez Lasy Państwowe
na ul. Św. Jana w Okocimiu jest zniszczona, proszę o podjęcie interwencji.
Radna Maria Kądziołka, poprosiła o uporządkowanie Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, po
wykoszeniu trawy przez firmę, która się tym zajmowała. Skosili trawę, lecz ją pozostawili, ona
leży i gnije, wygląda to okropnie. Proszę o interwencję w tej sprawie.
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;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – wspólne wnioski Komisji Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej;
 Radny Kazimierz Sproski –Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;

 Radny Stanisław Góra- Komisja Finansowa;
Ad. 8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji. Materiały zostały radnym doręczone na piśmie. Pytania:
Radny Bogusław Babicz, poinformował, że w sprawozdaniu wystąpiła pomyłka
w następującej sprawie: napisano, że powołano osoby do Rady Nadzorczej w spółce MPEC a
to są osoby, które zasiadają w Radzie Nadzorczej spółki MPK.
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. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok;

Przewodniczący Rady Miejskiej, poinformował, że uchwała byłą omawiana na komisji
Finansowej, czy są zapytania, wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Pytań brak.
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Kądziołka, odczytała projekt uchwały, a następnie
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb poddał ją pod głosowanie.
Głosowano 20 za, jednogłośnie, (przy 20 radnych obecnych na sali).

UCHWAŁA NR XXXIX/278/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2012 rok
/stanowi załącznik do protokołu/.
2) w sprawie dostępności boiska sportowego w miejscowości Mokrzyska; uwag brak.
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 XXXIX/279/2013
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 5 sierpnia 2013 r.
w sprawie dostępności boiska sportowego w miejscowości Mokrzyska;
Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ad. 12. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił następujących odpowiedzi:

Radnemu Franciszkowi Brzykowi- jeśli chodzi o zabezpieczanie tego boiska, uwzględnimy to
w naszych działaniach które będziemy podejmować. Mamy dokumentację, która by ujęła
sprawę uczczenia osób, które zginęły w Katyniu, lecz poczekamy, bo być może będzie pomoc
z funduszy europejskich w dofinansowaniu. Proszę, aby na komisji powrócić do tego wniosku,
przedyskutować. Jak Państwo wypracują stanowisko to my się zajmiemy jego realizacją.
Radnemu Jarosławowi Sorysowi- w sprawie programu utrzymania czystości, miałbym
propozycje aby do tego programu przedstawić swoje sugestie. Należy wyważyć pewne rzeczy,
nie może być restrykcyjna dla mieszkańców, abyśmy ich za wszystko karali. Ważny jest głos
mieszkańców i sołtysów. Zaproponujemy tą zmianę, Państwo się z nią zapoznają i wspólnie
wypracujemy program. Proszę, aby Pan na którejś komisji przedstawił swoje uwagi
i propozycje.
Radnej Marii Kądziołce, w sprawie większego nadzoru nad MZGM- sprawdzę to i przypilnuję,
aby MZGM zmobilizujemy by takie działania podjął.
Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- w sprawie cmentarza, my działania podejmiemy, lecz
Panu Komendantowi też zwrócimy, aby zwiększono uwagę na cmentarz wojskowy, aby
częściej został nadzorowany. W sprawie strony uzaleznieni.pl – poproszę, aby Pan
przedstawił ten pomysł a na komisji Zdrowia, przedyskutować formę takiej strony.
Radnej Halinie Mrówka- patrząc na ten ruch, który jest generowany w mieście, te
rozwiązania, które planowaliśmy były sensowne. Rozwiązania przez mieszkańców nie były
zaakceptowane, więc na siłę nie będziemy robić nic. Rozwiązanie musi być w korzyścią dla
mieszkańców i dobrej komunikacji w mieście.
Radnemu Adamowi Kwaśniakowi- w sprawie zwiększenia wywozu śmieci- my podjęliśmy
uchwałę, w której przyjęliśmy, że wywóz śmieci będzie dwa razy w miesiącu. Weźmiemy to
jako uwagę przy kolejnych przetargach. Poczekajmy, aż system się wdroży, jeśli będą kolejne
zmiany to wtedy zastanowimy się nad częstotliwością odbioru w poszczególnych strefach.
Radny Piotr Wyczesany, poinformował, że Burmistrz nie zrozumiał przedstawionej
sprawy przez Radnego Adama Kwaśniaka, sprawa dotyczy częstotliwości wywozu przez BZK.
W Buczu również występuje ten problem, zaistniała w tym miesiącu taka sytuacja że przerwa
między wywozami była 28 dni a potem kolejny następuje za 5 dni.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, odpowiedział następnie Radnemu Adamowi
Kwaśniakowi, że skierują do wojewody, aby przyznał środki na utrzymanie cmentarza
wojennego. Takie działania zostaną podjęte.
Radnej Annie Lubowieckiej- takie działania są już podejmowane. Obiekt szkolny jest dobrym
zapleczem dla dzieci, jest duża powierzchnia szkoły. Nie powinny być duże problemy
w rozstrzygnięciu tego tematu.
Radnej Ewie Chmielarz- jeśli Pani Skarbnik deklarowała, że ta kwota jest, to ja przeznaczę te
dwa tysiące złotych.

Radnemu Jarosławowi Sorysowi- w sprawie usuwania skutków powodzi, myśmy akcję
przeprowadzili bardzo szybko i sprawnie. Działania były dobrze skoordynowane. Obecnie
czekamy aby komisje wojewódzkie zweryfikowały wniosek. Komisje po ostatniej powodzi
w 2010r. dość restrykcyjnie podchodzą teraz do tych wniosków.
Sołtysowi miejscowości Okocim Witowi Zydroniowi- proszę, aby Pan napisał pismo
w sprawie tej drogi, a my zajmiemy się tą sprawą.
Komendant KPP w Brzesku Roman Gurgul, złożył wyjaśnienia w sprawie ulicy
Głowackiego. Zaproponował, aby ustawić znak na przykład, aby od 17 do 9 rano, można
byłoby wyładowywać towary. Ciężko, aby policjant ciągle stał i pilnował ruchu tylko na tej
ulicy a dostawcy ciągle informowali policjantów, że rozładowują towary.
Radny Bogusław Babicz, zwrócił uwagę Komendantowi Policji odnośnie prędkości na
ul. Leśnej. Po remoncie tego zjazdu z autostrady, ustawione zostały znaki z ograniczeniami
prędkości. Poprosił, aby wzmóc patrole. Zaproponował, aby rozważyć możliwość
umieszczenia tablic nad drogą z wyświetlaną prędkością, pojazdów przejeżdżających.
Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.
Wiceprzewodniczący

Rady

Miejskiej

Krzysztof

Ojczyk,

poruszył

sprawę

skrzyżowania na ul. Wiejskiej, by wystąpić do inspekcję ruchu drogowego, aby zamontowali
fotoradar i wówczas będzie on naturalnie wymuszał ograniczenie prędkości.
Następnie poinformował, że kończy się umowa z MSW

i

należałoby przygotowywać

pomieszczenia dla nowych roczników dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej. W ślad za
tymi dziećmi idzie duża subwencja. To skrzydło, które zajmuje obecnie MSW trzeba w
przyszłości przekazać pod szkołę muzyczną.
Następną spytał, czy są już jakieś decyzje Pana Burmistrza co do wysokości diet dla członków
rad nadzorczych spółek?. Czy jakieś decyzje zapadły?.
Poruszył także sprawę spółki MZGM, a konkretnie osoby kierującej tą spółką. Na ostatniej
sesji chwilkę czekaliśmy na Pana prezesa, żeby odpowiedział na pytania związane z
mieszkaniem przy ul. Okocimskiej. Wiem, że to co mówię, to są niepopularne rzeczy, ale to
trzeba wszystko podsumować. To jest Rola Rady Nadzorczej i Pana Burmistrza, aby przede
wszystkim zastanowić się nad kierownictwem w tej spółce. Wiem, że ta współpraca pomiędzy
urzędem, a spółką jest niełatwa i oczywiście nie musi być zawsze łatwa. Nie może być jednak
tak, że na ostatniej sesji słyszymy od Pana Prezesa spółki, że jeszcze niedawno były najemca
przy ul. Okocimskiej zdewastował mieszkanie przy okazji zdawania tego mieszkania, a później
na ostatniej komisji gospodarki komunalnej dowiadujemy się, że w protokołach przekazania
mieszkania w ogóle nie ma nic na temat zniszczonego mieszkania. Protokół był podpisany
przez pracowników MZGM, więc padły oskarżenia na byłych najemców, na byłych
mieszkańców, że zniszczyli to mieszkanie, po czym nie do końca z procedurą wg opinii radcy

prawnego urzędu zostaje przydzielone mieszkanie byłemu już pracownikowi MZGM, po
czym tenże pracownik MZGM ponosi odpowiednie koszty remontu za zgodą i wiedzą Pana
Prezesa i następnie przy wyprowadzce z tego mieszkania, żąda od spółki wysokiego
odszkodowania. Ostatecznie otrzymuje on 22 tysiące złotych odszkodowania i żąda od gminy
jeszcze dodatkowych odszkodowań. I w końcu, My jako komisja idziemy tam i widzimy, że
mieszkanie jest w dość ładnym stanie i że nie jest to mieszkanie zniszczone, mieliśmy także
obraz tego mieszkania przez zameldowaniem się byłego pracownika MZGM, jak i po jego
opuszczeniu. W moim odczuciu to sytuacja wygląda tak, podobnie mówią mieszkańcy, że ktoś
inny zostawił to ładne mieszkanie, ktoś inny powiedział, że przeprowadził tam jakieś remonty
i na samym końcu wypłaca się odszkodowanie w wysokości ponad 20 tys. złotych i żąda się
jeszcze dodatkowych tysięcy od Gminy. To jest jakaś daleka niefrasobliwość jeśli chodzi o
zarządzanie mieniem komunalnym. Pan Prezes na ostatniej sesji był łaskaw powiedzieć, że to
nie są środki Gminy, że to są środki spółki, a ja zadam jeszcze raz kolejne pytanie, a czy
spółka jest własnością pana prezesa, czy jest w 100 % własnością Gminy, czy jest to są środki
publiczne?. Dla mnie ta sytuacja, gdzie w podpisanych protokołach zdawczo-odbiorczych są
braki, gdzie byli pracownicy sądzą się ze spółką i wypłaca się odszkodowania powyżej 20 tys.
zł., a potem zwala się winę na byłego najemcę, jest niedorzeczna i nieuczciwa. Uważam, że
osoby które tak kierują spółką, nie powinny tą spółką kierować, a pan Burmistrz powinien
wyciągnąć daleko idące wnioski. Wiem, że to co powiedziałem jest niepopularne i zaraz moje
słowa pójdą w świat, ale tak niestety wglądała sytuacja po ostatniej komisji gospodarki
komunalnej. Gdybyśmy tam nie byli, nie widzieli, mieszkania „przed i po”, a było nas tam
kilku radnych, członków komisji mieszkaniowej można by wszystko przyjąć. Papier wszystko
przyjmie. Tak spółka nie może być kierowana, tu głos wcześniejszy odnośnie placów zabaw i
sposób podejścia do zarządzania bezpieczeństwem dzieci na osiedlach

w zasadzie

dokumentuje wszystko.
Radny Krzysztof Bogusz, podziękował Panu Marianowi Czarnikowi za pomoc i obecność
podczas spotkania założycielskiego OSP w Sterkowcu. Kolejną osobą której chcę podziękować
w imieniu mieszkańców Sterkowca i LKS „Błękitni” w Sterkowcu jest Pan sołtys Marek
Kośmider, za życzliwość i pomoc przy rewitalizacji boiska do piłki plażowej, oraz Panu
Jarosławowi Sorysowi za przekazanie upominków dla krwiodawców na akcję, którą
planujemy 1 sierpnia w Sterkowcu.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poruszyła sprawę uregulowania kwestie palenia trwa
na terenie gminy. Mamy falę upałów, mieszkańcy nie zdając sobie sprawy, kiedy na wieczór
uchylamy okna, aby wywietrzyć mieszkania, ludzie zaczynają palić ogniska w centrum miasta.
W innych krajach wyznaczają dni w miesiącu, kiedy można spalić resztki ogrodowe.
Dyrektor ŚDPS Jolanta Piech, zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej
w zakupie samochodu dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych,

którzy są dowożeni na warsztaty. Dodała, że podopieczni pochodzą również z Gminy Brzesko
jest ich 33 osoby. We współfinansowanie zdeklarowało już kilka gmin nawet nie będących
z powiatu brzeskiego.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik, poruszył sprawę kończącego remontu przy
autostradzie. W tej chwili firmy usuwają szkody które wyczynili i przygotowują się do
przekazania. Mam prośbę, żeby wzmóc czujność przy tych pracach których wykonują
w Wokowicach. Naprawiają oni drogi, lecz szukają oszczędności i robią to tak jak nie powinni
to robić.
Przewodniczący Rady Tadeusz Pasierb, odczytał pisma, które wpłynęły do Biura Rady:
- pismo od GDDKiA w sprawie podjętego apelu Rady Miejskiej w Brzesku;
- pismo od Posła Józefa Rojka w sprawie podjętej uchwały intencyjnej w sprawie dworca
w Sterkowcu ;
Ad. 14. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Tadeusz
Pasierb zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień
5 sierpnia 2013 r.
Obrady trwały od godz. 8:00 :00 do godz. 10:00

Protokołowała
Joanna Szczepka

