P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2016

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
28 września 2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko w godzinach 10.00-16.00

Obradom Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący Rady
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 19 radnych:
1. BABICZ BOGUSŁAW
2. BOGUSZ KRZYSZTOF
3. BOROWIECKA BARBARA
4. BRZYK FRANCISZEK
5. CHMIELARZ EWA
6. CIUREJ MARCIN
7. GAWIAK JERZY
8. KLIMEK LESZEK
9. KNAGA EDWARD
10.KOLBUSZ GRZEGORZ
11.KUCIA MARIA
12.KWAŚNIAK ADAM
13.LUBOWIECKA ANNA
14.OJCZYK KRZYSZTOF
15.SMOŁUCHA ADAM
16.SPROSKI KAZIMIERZ
17.SORYS JAROSŁAW
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18.STĘPAK KRZYSZTOF
19.WYCZESANY PIOTR
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1.

GÓRA STANISŁAW

2.

KĄDZIOŁKA MARIA

Ponadto udział w sesji wzięli:
 Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
 Skarbnik Gminy Celina łanocha;
 Sekretarz Stanisław Sułek;
 Przewodniczący Zarządów Osiedli oraz Sołtysi Gminy Brzesko jak również
zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył
obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad
Radnych, wszystkich zaproszonych gości.
W obradach sesji uczestniczyło 19 radnych.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

Krzysztof

Ojczyk

poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami został Radnym doręczony w
ustawowym terminie, w związku z czym zapytał: Czy wszyscy Radni otrzymali
materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie było - Przewodniczący stwierdził, że
materiały zostały doręczone prawidłowo.
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji – zapytał, czy do
przedstawionego porządku obrad sesji są uwagi?.
Uwag brak.
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Porządek obrad XXX sesji:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dnia 4 sierpnia 2016r.
4. Interpelacje Radnych.
5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje sesyjne
i międzysesyjne.
6. Zapytania Radnych.
7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
8. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji.
11. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacja na temat stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. (
Inf.email)
13. Informacja na temat stanu zadłużenia Gminy Brzesko. ( Inf. email)
14. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2016
roku. ( Inf. email) – wyrażenie opinii.
15. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2016/2017. ( Inf.email)
16. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. ( Inf.email)
Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
2) zmiany

Uchwały

Nr

XXI/148/2016

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

z

dnia

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) zmiany Uchwały Nr XVIII / 129 / 2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28
grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów
autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w
Brzesku.
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4) wyrażenia zgody na zawarcie na okres dziesięciu lat kolejnej umowy najmu
dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej
obiektem Domu Kultury w miejscowości Sterkowiec przy ul. Sosnowej 18,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 533/4.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 4 sierpnia 2016r.
Protokół z sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 4 sierpnia 2016 roku był
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do nich
poprawek w związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie jego przyjęcie:
 protokół z dnia 4 sierpnia 2016

roku został przyjęty

16 za, 0

wstrzymujące , 0 przeciw;- jednogłośnie ( przy 17 radnych obecnych
na sesji, jedna osoba nie głosowała)
Radny Jarosław Sorys w i mieniu własnym jak i Fundacji „Wolność i
Demokracja” złożył podziękowania Burmistrzowi Brzeska za pomoc i wsparcie w
organizacji ogólnopolskiej imprezy , biegu „ Tropem Wilczym” w Jadownikach.
Ad.4. Interpelacje Radnych.
Interpelacje zgłosili:
Radna Maria Kucia – zawnioskowała w imieniu mieszkańców Osiedla
Zielonka , a szczególnie mieszkańców ul. Okocimskiej o zamontowanie znaków
drogowych ograniczających prędkość . Ulica ta jest

bardzo często miejscem

szybkiej jazdy kierowców, a jest ona bardzo ruchliwa. Biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo jej mieszkańców radna bardzo prosi o zamontowanie znaków
drogowych ograniczających prędkość.
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Radny Jarosław Sorys :
1. W dniu dzisiejszym uprawomocni się decyzja odnośnie budowy przejścia
pieszego

na

Gawrońcu

w

Jadownikach.

W

ciągu

najbliższych

dni

rozstrzygnie się wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Zachodniej.
Proszę w związku z tym o przygotowanie niezbędnych działań mających na
celu niezwłoczne przystąpienie do prac.
2. Wizytówka naszej gminy to również czyste, zadbane i

odpowiednio

utrzymane przystanki komunikacji zbiorowej. Proszę o egzekwowanie tego
obowiązku od zarządcy tych przystanków. Proszę również o wymianę lub
konserwacje

zardzewiałych

koszy

na

śmieci

zlokalizowanych

przy

przystankach w Jadownikach.
3. Proszę o zamontowanie przewróconego znaku informującego o progu
zwalniającym na ul. Wschodniej w Jadownikach.
4. W związku z pracami związanymi z opracowaniem korekt regulaminu
budżetu obywatelskiego proszę również o przygotowanie stosownych zmian
w regulaminie przyznawania dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych.
Proszę jednocześnie o przedstawienie propozycji oczekiwanych zmian
dotyczących diet Sołtysów oraz przedstawienie szczegółowych informacji
dotyczących funduszu sołeckiego. Wydaje się właściwe moim zdaniem
opracowanie kalendarza dla tych zadań, tak aby w jak najkrótszym czasie
dokonać niezbędnych ustaleń i podjąć odpowiednie decyzje.
Radny Grzegorz Kolbusz Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się do
Pana z prośbą o rozpoczęcie prac mających na celu stworzenie koncepcji-planu
przeniesienia bazy BZK z ulicy Przemysłowej poza granice miasta. Obecna
lokalizacja jest bardzo uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, którzy od wielu lat
zapewniani są o tym, że baza ta zostanie przeniesiona. W ostatnim czasie ta
uciążliwość drastycznie wzrasta w związku z tym, że śmieci są tam przywożone i
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zostawiane na długi czas, a nie wywożone po przesortowaniu. W związku z
powyższym zaobserwowano w okolicy zwiększenie się populacji szczurów, fetor w
ciepłe dni jest nie do zniesienia, a ptaki szukające w śmieciach resztek jedzenia,
roznoszą śmieci po okolicznych posesjach.
Należy tutaj nadmienić, że jest to teren bardzo atrakcyjny dla potencjalnych
inwestorów, a przewidywane koszty przeniesienia bazy BZK z pewnością będą
zminimalizowane poprzez fundusze uzyskane z wynajmu, bądź sprzedaży tego
terenu.
Radna Ewa Chmielarz :
1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyczyszczenie rowu melioracyjnego,
znajdującego się w sąsiedztwie z Przedszkolem Parafialnym oraz innych
rowów przydrożnych w sołectwie Mokrzyska będących własnością gminy.
2. Proszę

o

przygotowanie

przez

merytoryczny

wydział,

listę

dróg

posiadających status „dróg gminnych” w poszczególnych sołectwach i
osiedlach, które do tej pory nie były asfaltowane.
3. Bardzo proszę o nawiezienie kruszywem ulicy Niwa. Z racji tej, że ta droga
ma status „drogi do pól” i wiadomym jest, że z tego zakresu środków
finansowych jest niewiele, proszę o taki zakres ,aby droga ta była w miarę
przejezdna mając na uwadze zbliżający się okres jesienno-zimowy.
Ad.5. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje
sesyjne i międzysesyjne – na sesji w dniu 4 sierpnia nie zostały zgłoszone
interpelacje.
Ad.6. Zapytania radnych.
Zapytania złożyli:
Radna Anna Lubowiecka zapytała, czy możliwe jest podjęcie przez RM
stanowiska dot. dzików. Od lat problem dzików istnieje i nic się nie zmienia ,
występowaliśmy w tej sprawie do różnych instytucji jednak jak na razie zmian nie
widać. Dobrze by było wystąpić ponownie do instytucji, które są władne w tym
temacie. Radna przypomniała pismo mieszkanki Jadownik w sprawie zniszczeń
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dzików, dlatego należałoby ponownie wystąpić do instytucji, które władne są w
tym temacie cokolwiek zrobić.
Radny Krzysztof Bogusz zapytał w sprawach :
1) utrzymania chodników na terenie Gminy Brzesko – wielokrotnie zwracał
uwagę na to iż chodniki zarastają trawą , szczególnie te nowe. Należy
zadbać o to by Gmina Brzesko doszła do porozumienia z Powiatem i podjęła
działania w tym zakresie, interesują go konkretne działania w tym temacie ;
2) uporządkowanie terenu parkingu w Sterkowcu przy stacji PKP - koło sklepu
GS , za zajęcie części terenu pod rondo gmina otrzymała kilkadziesiąt
tysięcy złotych i mieszkańcy

oczekują od gminy by za te środki został

uporządkowany teren parkingu łącznie z położeniem nakładki asfaltowej,
dot. to również budynku, który się tam znajduje. Stosowne pismo Rady
Sołeckiej w najbliższym czasie wpłynie do Pana Burmistrza.
Radna Ewa Chmielarz – zwróciła się z prośbą do Komendanta Policji o częste
patrole policji na ul. Kościelnej w Mokrzyskach gdzie jest ograniczenie tonażu
jednak nadal ciężkie samochody tam jeżdżą. Na tej ulicy znajduje się przedszkole i
z tego powodu może tam dojść do jakiegoś wypadku.
Radny Grzegorz Kolbusz zawnioskował o

zainteresowanie się policji

żebrzącymi osobami na Placu Żwirki i Wigury. Niekiedy te osoby są bardzo
agresywne , zaczepiają przechodzących , jest to centrum miasta i należy się tym
zająć.
Radna Barbara Borowiecka poinformowała w sprawie pisma jakie zostało
skierowane na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dot. reklamy świetlnej na aptece
przy ul.Sienkiewicza w Brzesku. Poprosiła Przewodniczącego RM o odczytanie
pisma na sesji. Radna poprosiła o informacje

dot. wyników zakończenia

postępowania administracyjnego w związku z ostateczną i prawomocną decyzją
SKO w Tarnowie z dnia 11 lipca 2016 r., utrzymującą w mocy decyzję wydaną
przez Burmistrza Brzeska

odmawiająca zezwolenia na umieszczenie reklamy

świetlnej.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

poinformował, że pismo Pani M.T.

zostanie odczytane radnym w wolnych wnioskach.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał Burmistrza w sprawach:
1) dot. koncepcji zagospodarowania terenu od strony południowo-wschodniej
nowo wybudowanej hali sportowej przy SP nr 3 w Brzesku. Na jakim etapie
jest zlecenie i przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu ze
szczególnym

uwzględnieniem

rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy

ulicami Bohaterów Westerplatte i Powstańców Warszawy?. Na tym terenie
cały czas obecny tam przedsiębiorca prowadzi działania dlatego też gmina
winna współgrać z nim i przygotować takie rozwiązania by ta część terenu
dobrze wyglądała. Tereny te nie wyglądają szczególnie jak na centrum
miasta dlatego należy przygotować koncepcję zagospodarowania tego
terenu z uwzględnieniem tego, co planuje przedsiębiorca, tak aby tą część
osiedla od strony północnej z resztą skomunikować .
2) czy prace dot. wydania decyzji WZZiT dla Carlsberg Polska postępują
zgodnie z ustaleniami jakie miały miejsce w pierwszej połowie bieżącego
roku, czy te plany browaru są w jakiś sposób zagrożone , czy przebiegają
zgodnie z planem i czy są szanse by w roku przyszłym Carlsberg mógł
wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę na zjazd i wyjazd z zakładu na
obwodnicę?.
Radny Adam Smołucha zapytał w temacie realizacji w Małopolsce Programu
- Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych – czy nasza gmina jest przygotowana na
wzięcie udziału w tym programie?.
Radny Jarosław Sorys – poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej
zamontowania luster drogowych o które wnioskował podczas poprzednich sesji. Ma
tu na myśli lustro przy ulicy Królewskiej, ul. Bernackiego oraz lustro na łuku ul.
Świerkowej i Brzeskiej.
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Głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul,
który odniósł się w swojej wypowiedzi do kwestii żebractwa na Placu Żwirki i
Wigury w Brzesku

oraz kontroli tonażu samochodów na terenie sołectwa

Mokrzyska.

Następnie w dyskusji analizowano wniosek radnej Lubowieckiej dot. podjęcia
przez Radę Miejską Apelu w sprawie dzików. Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie by RM takie stanowisko po raz kolejny
przyjęła. Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował o zaplanowanym na dzień
17 października br. spotkania w tej sprawie, natomiast radny Jarosław

Sorys

zaproponował by wstrzymać się z apelem do spotkania w dniu 17 października
tym bardziej, że są już podjęte decyzje o dodatkowych odstrzałach dzikiej
zwierzyny.
Kierownik Biura Funduszy Europejskich Rafał Najdała zaprosił wszystkich
radnych na spotkanie konsultacyjne dot. określenia obszarów zdegradowanych.
Ad.7. Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.
Pytania zgłosili :
Sołtys Mokrzysk Stanisław Pacura zapytał w temacie realizacji zadań w
ramach budżetu obywatelskiego na terenie sołectwa Mokrzyska. Czy

idea

kontynuowania tego budżetu będzie również w roku przyszłym , jeśli tak to jaka
będzie wysokość dofinansowania jak również sposób głosowania.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że budżet obywatelski będzie
w roku przyszłym realizowany , jednak jaka będzie pula środków na realizację
zadań określimy dopiero na podstawie przyszłorocznej uchwały budżetowej.
Obecnie jest przygotowany projekt zmian w uchwale o budżecie obywatelskim,
który przedłożony został do opinii komisji i zostanie przyjęty jeszcze w tym roku.

9 | Strona

Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

–

nadmienił,

że

uwag

do

funkcjonującej już uchwały o budżecie obywatelskim wpływa coraz więcej dlatego
zaprasza wszystkich chętnych do konsultacji nad przygotowanymi zmianami w
uchwale.
Sołtys

Stanisław

Milewski

podziękował

za

wyczyszczone

rowy

melioracyjne na terenie sołectwa Bucza , nikt nie dba jednak o wyczyszczenie
koryta rzeki Uszewki do której sprowadzone są wszystkie wody
dróg, autostrady

z okolicznych

i woda zalewa okolicznych mieszkańców. Sołtys poprosił by

jeszcze przed zimą te prace wykonać.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, należy skierować pismo do
WZUiMW w Krakowie bo oni są administratorem tego cieku. Gmina w takich
sprawach wielokrotnie interweniuje.
Ad.8.

Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres
od ostatniej sesji.

Sprawozdania złożyli przewodniczący komisji:
 Komisja Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocjizłożył Przewodniczący Komisji Krzysztof Bogusz.
 Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwazłożył Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak,
 Komisja Rewizyjna- złożyła Przewodnicząca Komisji Barbara Borowiecka,(
2 posiedzenia)
 Komisja Gospodarki Finansowej – złożył Przewodniczący Komisji Jarosław
Sorys.
 Komisja

Oświaty

Kultury

i

Sportu-

złożył

sprawozdanie

Wiceprzewodniczący RM Piotr Wyczesany;( 2 posiedzenia)
 Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny- złożył Radny Adam
Smołucha Przewodniczący komisji.
Pytań radnych do sprawozdań brak.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

przypomniał, że na posiedzeniu

komisji oświaty został podjęty wniosek, by z funduszu alkoholowego wyodrębnić
środki finansowe na prowadzenie świetlic w ramach otwartego konkursu
organizacji

pozarządowych.

Tam

gdzie

nie

ma

świetlic

dla

stacjonarnych

wykonywałyby to stowarzyszenia mające status organizacji pożytku publicznego.
Zorganizowanie takiego konkursu pokaże nam jakie jest w naszym społeczeństwie
zaangażowanie w prowadzenie świetlic. Jest to bardzo ciekawy pomysł i prosi o
jego rozważenie.
Ad.9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożyła Przewodnicząca SKM Pani
Jadwiga Kramer.
Pytań do sprawozdania brak.
Ad.10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie otrzymali radni w materiałach na sesję – pytań radnych do
sprawozdania brak.
Ad.11. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Grzegorz
Wawryka- pytań do sprawozdania brak.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk w związku z

obecnością na sesji

Poseł , a zarazem Dyrektor SP ZOZ Brzesku zgłosił wniosek formalny o zmianę w
porządku obrad sesji

by pkt.16 porządku obrad

przenieść jako punkt 12 ,

pozostałe punkty porządku obrad zmienią kolejność.
Wniosek Przewodniczącego RM został przegłosowany przez radnych pozytywnie
jednogłośnie.
Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy technicznej w obradach.
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Obrady po przerwie.
Ad.12. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. ( Inf.email)
Dyrektor SP ZOZ w Brzesku Józefa Szczurek - Żelazko przedstawiła
prezentacje multimedialną nt. działalności SP ZOZ w Brzesku – inf. stanowi
załącznik do protokołu.

Pytania radnych w dyskusji :
Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk

nawiązał do tematu budowy

parkingu wokół szpitala przy udziale Gminy Brzesko

oraz pozostałych gmin

wchodzących w skład Powiatu Brzeskiego. Podziękował za dobre zarządzanie
brzeskim szpitalem co zarazem przedkłada się na komfort i zadowolenie pacjentów
i na to jak szpital funkcjonuje.
Burmistrz Grzegorz Wawryka pogratulował za dobrą działalność szpitala
i świadczenie usług na wysokim poziomie. Nawiązał do tematu budowy parkingu
wokół szpitala przy udziale Gminy Brzesko oraz pozostałych gmin wchodzących w
skład Powiatu Brzeskiego , będzie osobiście składał propozycję by Gmina Brzesko
partycypowała w budowie parkingów na poziomie 25 % . Będziemy

niedługo

pracowali nad projektem budżetu, nie znamy jeszcze wszystkich wskaźników, ale
ze swej strony deklaruje

działania w tym zakresie, bo taka potrzeba jest i

będziemy to przedsięwzięcie wspierali.
Radna Ewa Chmielarz jako pracownik szpitala informuje, że szpital jest to
drugi zakład pod względem wielkości na terenie naszej gminy, który zatrudnia
swoich pracowników z terenu gminy i nie tylko , dba o interesy pracowników –
przybliżyła w jakim zakresie. Bardzo za to dziękuję.
Pani Dyrektor SP ZOZ Józefa Szczurek – Żelazko słowa podziękowania
skierowała do wszystkich pracowników szpitala bo bez załogi, która rozumie jaki
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jest nasz cel działania praca byłaby ciężka.

Staramy się w miarę możliwości

reagować na wszystkie uwagi pacjentów i je zmieniać. Takie uwagi traktujemy jako
bardzo cenne i staramy się je wdrażać w życie. Również bez wsparcia ze strony
gminy jak również innych samorządów nie byłoby to możliwe i bardzo to
doceniamy. Dziękuje za wszystkie skierowane miłe słowa, które na pewno przekaże
pracownikom.

Ad.13. Informacja na temat stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
( Inf.email)
Informację wg. załącznika do protokołu

omówiła Naczelnik Wydziału

Podatków i Opłat lokalnych Pani Marzena Zacher.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zauważył, iż kilka firm zalegających z
płaceniem podatków jest postawionych w stan likwidacji , w związku z czym
zapytał jak wygląda sytuacja, gdy te podatki są przez dłuższy okres czasu nie
ściągalne, czy istnieje możliwość wyegzekwowania tych zaległości z licytacji
komorniczej nieruchomości bądź też przez przejęcie majątku, czy taka możliwość
istnieje?. Chodzi głównie o nieruchomość położoną przy ul. Czarnowiejskiej gdzie
nie ma spadkobierców i nie można wystawić tytułu wykonawczego bo nie ma
komu. Czy za zobowiązania , które powstają od osób fizycznych lub prawnych
gmina ma prawo przejąć taką nieruchomość, czy musi przejść drogę egzekucyjną,
czy też musi to zostać zlicytowane?.
Na zapytanie odpowiedziała Naczelnik Marzena Zacher – w stosunku do
spółki która jest w likwidacji został wniesiony wniosek o wszczęcie egzekucji w
nieruchomości ponieważ jest to jeden ze sposobów wyegzekwowania zaległości
podatkowych. Pani naczelnik przypomniała w jaki sposób jest prowadzona taka
egzekucja. Jeśli chodzi o upadłość spółki to w momencie ogłoszenia upadłości
wszelkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa są
zgłoszone do mas upadłości , są to zaległości realizowane tylko i wyłącznie z
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likwidacji majątku spółki , tą sprawą już kieruje syndyk i on też jest zobowiązany do
regulowania bieżących zobowiązań spółki. Nieruchomości w których stan prawny
jest nie uregulowany jako organ podatkowy możemy nałożyć obowiązek podatkowy
na samoistnych posiadaczy, Pani naczelnik przypomniała w jaki sposób jest
prowadzone takie postępowanie. Często jest to później

wykorzystywane w

postępowaniu sądowym przez zasiedzenie. Gmina mając również w tym interes
może wystąpić do sądu o przeprowadzenie spadku, są to sprawy ciężkie, trudne i
pracochłonne. Pani naczelnik przybliżyła jak prowadzone było postępowanie w
stosunku do nieruchomości o której mowa.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, jeżeli brak jest samoistnego
posiadacza tej nieruchomości, to czy istnieje prawna możliwość przejęcia tego
obiektu przez gminę w jakikolwiek sposób?.
Na zapytanie odpowiedziała Naczelnik Marzena Zacher – więcej informacji w
tym zakresie może przekazać Kierownik referatu geodezji.
Ad.14. Informacja na temat stanu zadłużenia Gminy Brzesko. ( Inf. email)
Skarbnik Celina Łanocha – przedstawiła wg. załącznika do protokołu
informacje na temat stanu zadłużenia Gminy Brzesko wg. stanu na dzień 30
czerwca 2016 r.
W dyskusji Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał w temacie wykupu
obligacji, czy ten wykup będzie z bieżącego budżetu, czy też będzie to rolowanie,
oraz w temacie realnego spadku zadłużenia budżetu gminy z tego tytułu . Na
każdej niemal sesji są dokonywane zmiany w budżecie gminy , o jaką kwotę
zostały zwiększone dochody bieżące budżetu gminy, wydatki w oświacie i jakie są
wskaźników zadłużenia gminy? .
Na zapytania odpowiedziała Skarbnik Celina Łanocha .
Na kolejną sesję przygotowana zostanie przez Panią Skarbnik dokładna informacja
wyjaśniająca zapytania Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka szczególnie dot.
wydatków i braków w oświacie .
Ad.15. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy Brzesko za I
półrocze 2016 roku. ( Inf. email) – wyrażenie opinii.
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Pytań radnych brak.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie wniosek o treści:
Rada Miejska w Brzesku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji
Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2016 r. Głosowano jednogłośnie 17 za
(17 obecnych na Sali radnych)

Ad.16. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2016/2017. ( Inf.email)
Informacje wg. załącznika do protokołu omówił Naczelnik Józef Cierniak.
Pytania do sprawozdania radnych:
Radny

Jarosław

Sorys

podziękował

za

przeniesienie

oddziału

przedszkolnego z ul. Wschodniej w Jadownikach do nowego Zespołu Szkół w
Jadownikach . Oczekiwania rodziców i dzieci w związku z tym są bardzo duże
dlatego składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi, Radnym jak również
Panu Naczelnikowi za podjęcie prac w tym zakresie.
Radny Bogusław Babicz dołączył się do wypowiedzi radnego Sorysa,
ostatni rok był w naszej gminie dobry pod względem inwestycyjnym - oddana
została nowa hala , utworzenie Zespołu Szkół w Jadownikach i przeniesienie
przedszkola z ul.Wschodniej. Powstanie zespołu szkół wiąże się z poprawą
warunków nauczania dla uczniów szkoły podstawowej oraz możliwość stworzenia
dodatkowego oddziału przedszkolnego. Na ukończeniu są już prace adaptacyjne w
SP nr 3 gdzie zostaną utworzone dwa oddziały przedszkolne. W tym roku
uzyskaliśmy dzięki zmianom około 100 miejsc dla dzieci w publicznych
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przedszkolach. Nowy rok szkolny będzie dosyć

trudny chociażby z powodu

zapowiadanych zmian w systemie oświaty i musimy

przygotować się do tego

ważnego wyzwania.
Burmistrz Grzegorz Wawryka

odniósł się do wypowiedzi

radnych,

przeprowadzone działania w oświacie w ostatnim roku przyczyniły się do
zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach prawie o 100 miejsc , udało nam się
powołać zespół i takie inicjatywy musimy wspierać i mówi o tym w kontekście tych
zmian, które nas czekają w najbliższym okresie czasu. Mądre nasze działania w
najbliższym czasie pozwolą nam ustabilizować wydatki związane z oświatą.
Radna Ewa Chmielarz cieszy ją, że tyle zrobiono w dziedzinie oświaty tak
w gminie jak i w powiecie. Dobrze, że powstała nowa hala sportowa jednak bardzo
prosi by te działania w stosunku miasta do sołectw były zrównoważone. Na
przykładzie SP w Mokrzyskach zwróciła uwagę iż jest to jedna z najgorszych szkół
pod względem bazy technicznej. W ostatnich latach nie inwestowano w budynek
szkoły dlatego z przykrością stwierdza, że szkoła w Mokrzyskach została pominięta
pod każdym względem. Od 9 lat jako radna

zwraca się z prośbą do pana

Burmistrza o remont budynku. W ostatnich latach pani dyrektor szkoły otrzymuje
skargi od rodziców w temacie tragicznego stanu placu przed szkołą. Proponuje by
Komisja Oświaty udała się na wizję lokalną i zobaczyła jak wygląda baza szkoły w
Mokrzyskach pod względem technicznym np. ogrzewanie . Cieszy ja nowa hala
przy SP nr 3, ale ma nadzieję, że podobne środki finansowe będą przeznaczone na
inne szkoły w taki sposób by były one bezpieczne dla dzieci i młodzieży .
Burmistrz Grzegorz Wawryka – odpowiedział, gmina przeznacza co roku
na oświatę duże środki finansowe. Mamy wiele obiektów jednak nie da się co roku
remontować wszystkich w jednej chwili. W sprawie PSP w Mokrzyskach została
wykonana dokumentacja, został złożony wniosek do funduszy unijnych i ma on
szanse dostać dofinansowanie i jest traktowany priorytetowo jednak rozpatrywanie
tego wniosku trwa. Teren przed budynkiem szkoły nie jest w najgorszym stanie,
remont placu można było zgłosić go w ramach budżetu obywatelskiego i mógłby
zostać zrealizowany bo to była podobna kwota. Burmistrz przypomniał jakie prace
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remontowe do chwili obecnej zostały wykonane w budynku szkoły jak również i
inne inwestycje.
Radny Bogusław Babicz zwrócił uwagę iż nie tylko szkoła w Mokrzyskach
ale również wiele innych starszych szkół na terenie gminy

potrzebuje

termomodernizacji. Jeśli jest potrzeba to zostanie dokonana przez komisję oświaty
wizja lokalna. Zdaje sobie sprawę, że chodzi również o warunki lokalowe tej szkoły
wewnątrz i na zewnątrz .W Brzesku też są budynki jak np. SP nr 2 gdzie takie
potrzeby coraz częściej się pojawiają , należy myśleć kompleksowo, skupić się w
przyszłości nie na wielkich inwestycjach ale doprowadzeniu do tego by nasze
szkoły tak wewnętrznie jak i zewnętrznie odpowiadały standardom XXI wieku.
Należy traktować te jednostki wspólnie i dołożyć wszelkich starań by tam gdzie są
najgorsze warunki do nauki doprowadzić do odpowiedniego stanu , a o szkole w
Mokrzyskach na pewno będziemy pamiętać. Wiemy jednak jakie są możliwości
budżetu gminy tym bardziej, że od przyszłego roku czekają nas wydatki związane z
reorganizacją systemu oświaty , która od przyszłego roku ma nastąpić.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że wielkość szkoły i ilość
dzieci w szkole winny być w przyszłości kryterium przeznaczania nakładów
finansowych na placówki.
Głos w dyskusji padł i nie jest to dziwne, są placówki które będą zadowolone
i takie, które są niezadowolone. Musimy poczekać na podpisane zmiany w ustawie
oświatowej jeżeli będziemy decydować o kryterium wydatków to należy patrzeć
na ilość uczniów.
W dalszej dyskusji omówiono temat:
 poniesionych nakładów finansowych z budżetu gminy na remont i
wyposażenie placówek oświatowych Gminy Brzesko – odniósł się
Burmistrz Grzegorz Wawryka
 liczebności klasy szóstej PSP w Sterkowcu oraz ilości wolnych miejsc w
przedszkolach Gminy Brzesko, ile zostało zapisanych dzieci do
Niepublicznych Przedszkoli zapytał Przewodniczący Krzysztof
Ojczyk?
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 Radny Franciszek Brzyk odniósł się do

ilości dzieci w szkołach

podstawowych i gimnazjach , potrzeby ustalenia nowej sieci szkół po
reformie

oświatowej,

należy

już

dzisiaj

myśleć

wspólnie

o

opracowaniu odpowiednich wariantów bo mamy już pewne dane dot.
np. funkcjonowania klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej i te
założenia pozwalają nam na pewne rozwiązania. Nie należy
zapominać, że przy tej nowej reformie pada hasło o podniesieniu
poziomu nauczania. My jako gmina mamy stworzone bardzo dobre
warunki nauczania i nie mamy się czego wstydzić jednak należy się
zastanowić, czy samymi zmianami organizacyjnymi podniesiemy
poziom nauczania. Radny zwrócił uwagę na przywileje nauczycieli
zawarte w Karcie Nauczyciela za którymi idą również duże wydatki ,
zlikwidowano niektóre przedmioty nauczania jak np. geografia
przyroda,

które należy wprowadzić po reformie. Musimy dużo

wcześniej przystąpić do pewnych działań i zastanowić się nad tym co
zrobić by ta naszą brzeską oświatę przygotować do tej reformy bo to
jest związane ściśle z naszymi planami dot. wydatków , gdzie jakie
środki skierować i do której szkoły by te warunki pomiędzy
placówkami się wyrównały by dzieci np. z Mokrzysk lub z Okocimia
miały takie same warunki do nauczania i dobry start .
 Radny Krzysztof Ojczyk uważa, że temat nowej reformy w oświacie
należy kontrolować i monitorować, bo nie wiemy jaką ostateczną
formę przyjmie ustawa , jakie nastąpią zmiany. Wszystkie szczegóły
są ważne również to, iż rodzice cieszą się, że będzie osiem klas
szkoły podstawowej. Nie wnikają w żaden sposób w podstawy
programowe.

Temat należy monitorować i pod kątem

bazy

oświatowej próbować tworzyć pewne propozycje, ale dopóki nie
będzie ostatecznych propozycji, to trudno będzie w sposób finalny to
zrealizować.
 Naczelnik Józef Cierniak przedstawił przebieg dyskusji jak również
wnioski z odbytych spotkań z przedstawicielami Kuratorium Oświaty
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w temacie propozycji zawartych w nowej reformy oświatowej. Jeśli te
założenia, które w tej chwili są w projekcie ustawy weszłyby w życie
to czeka nas gorąca jesień i zima bo jednym z tych założeń jest, że
obwód szkoły ma być mały, a droga ucznia do szkoły ma być jak
najkrótsza. Nie będzie możliwości tworzenia szkół zbiorczych
podstawowych. Jak to ostatecznie będzie wyglądało to nawet w
Kuratorium nie wiedzą.
 Radny Kazimierz Sproski zwrócił uwagę by nie używać w swoich
wypowiedziach w stosunku do brzeskiej oświaty

słów, że jest w

stanie strasznym, tragicznym i katastrofalnym, bo tak nie jest. Nasza
oświata jest na wysokim poziomie jeśli chodzi o bazę, wyniki w nauce
są również wyższe niż średnia województwa małopolskiego, więc
naprawdę jest się czym poszczycić. Jeśli chodzi o wyposażenie szkół,
czy ich wygląd zewnętrzny to jest jeszcze dużo do załatwienia bo nie
mamy takich placówek by było wszystko super. Radny zwrócił uwagę
na pilną potrzebę rozbudowy przedszkola nr 4 , rodzice poprą taką
inicjatywę wszyscy w 100% bo chcą by ich dzieci miały miejsca w
przedszkolach gminnych, nie mają wyjścia i muszą posyłać swoje
dzieci do przedszkoli prywatnych. Jeżeli wejdzie reforma oświaty i
siódme i ósme klasy to będzie to kosztowało budżet gminy około 25
% więcej niż w tej chwili.
 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – uważa, że baza oświatowa w
Gminie Brzesko jest dobra na tyle na ile ją poprawiliśmy.
 Radny Bogusław Babicz odniósł się do stanu oświaty w Gminie
Brzesko, wynik jaki osiągają uczniowie w nauce i sporcie w szkołach
podstawowych i gimnazjach

jest wysoki i jest to wynik troski

zarówno władz gminy , Burmistrza i Rady Miejskiej, by ta oświata
funkcjonowała na odpowiednim poziomie i tak też funkcjonuje. W
dyskusji chodziło nam również o to, iż w niektórych placówkach już
są pewne braki

inwestycyjne w wyposażeniu, które należy w jakiś
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sposób uzupełnić. Nie ma co popadać w skrajny optymizm ponieważ
jest dobrze, wyniki są również bardzo dobre, ale musimy dołożyć
starań by był to bardziej zrównoważony rozwój i dbać o wszystkie
placówki oświatowe w Gminie Brzesko. Ogólny obraz naszej oświaty
jest bardzo dobry i te działania podjęte w roku bieżącym i te
inwestycje, które zostały przeprowadzone

świadczą o trosce

burmistrza

o

i

radnych

oświatę.

Z ostatnich informacji jakie pojawiły się w prasie wynika, że prawie
60 % społeczeństwa jest za przywróceniem siódmych i ósmych klas.
Nie jest to tylko stanowisko partii rządzącej ale stanowisko
większości społeczeństwa. Taki model funkcjonował przez dziesiątki
lat i jeśli jest teraz taka możliwość powrotu to należy to zrobić. Rolą
gminy jest zapewnienie jak najbardziej optymalnych warunków do
tego by odbyło się to jak najmniejszym kosztem i przy uwzględnieniu
dobra uczniów. Radny

przedstawił jakie są propozycje wariantów

reformy w przypadku gimnazjów. Są proponowane różne możliwości
dlatego też trzeba będzie wspólnych działań by wypracować model
funkcjonowania oświaty w naszej gminie przy uwzględnieniu szkół
wiejskich bo przestały pracować pracownie biologiczno-chemiczne,
fizyczne będzie konieczność
innych rozwiązań,

doinwestowania bądź poszukania

na pewno to dopracujemy ale należy jeszcze

poczekać na ostateczną wersję ustawy.
 Radny Kazimierz Sproski wyjaśnił, iż nie jest przeciw tej nowej
ustawie powiedział tylko, że jeżeli będzie takie finansowanie ,taka
subwencja oświatowa jak obowiązuje do tej pory to gmina dopłaci do
tego około 25 % więcej nie licząc kosztów całej transformacji.
 Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował zakończenie dyskusji.
Rozumie troskę radnych, obserwujemy to co się dzieje bo te zmiany
będą postępowały bardzo szybko, ale musimy znać ostatecznie
kształt ustawy i szybko działania podejmiemy. Jeśli zrobimy tak, że w
każdej szkole będzie nauczanie w klasach od 1-8 to na pewno
wydatki będą większe i tu musimy się mądrze i roztropnie zastanowić
, będzie na to czas.
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 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zwrócił uwagę,

że na

najbliższy okres czasu mamy wypracowane działania w tych
obszarach. Przy pomocy Wydziału Oświaty będziemy ten temat
monitorować.
Ad.17. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Brzesko na rok 2016;
Skarbnik Celina Łanocha omówiła projekt uchwały jw.
Pytania radnych:
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk –poprosił o wyjaśnienia na co została
przeznaczona kwota 100 tysięcy złotych dla Spółki MPK?. Na zapytanie
odpowiedział Prezes MPK Paweł Pabian jest to kwota uzupełniająca dopłatę z
roku ubiegłego , przedstawił co w ramach tej kwoty zostało przez spółkę wykonane.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany
odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go pod
głosowanie:
Głosowano 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących
Uchwała Nr XXX/202/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)
2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej;
Pytań radnych brak.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytał
projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go

pod

głosowanie:
Głosowano 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 14 obecnych
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Uchwała Nr XXX/203/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII / 129 /
2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 roku w
sprawie

ustalenia

uprawnień

do

ulgowych

przejazdów

autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z o.o. w Brzesku.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że

radni otrzymali

projekt uchwały , jednak wskazane jest przedstawienie uzasadnienia do
proponowanej zmiany w uchwale.
Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany poinformował, że w czasie
przerwy wakacyjnej mieszkanka naszej gminy Pani Cz.Ł zwróciła się z prośbą, by
Rada Miejska wprowadziła zwolnienia w przejazdach autobusami MPK dla ludzi
niewidomych lub z orzeczeniami o niepełnosprawności. Po uzyskaniu informacji
Związku Koła Niewidomych ile jest takich osób , którzy mają taki problem i należą
do tego koła , uprawnionych do korzystania z tych ulg jest na terenie gminy 15
osób . W sąsiednich gminach tam gdzie funkcjonują MPK w Tarnowie i Bochni
dokonały już takich zmian w swoich uchwałach tak, by te osoby korzystały
bezpłatnie z przejazdów autobusami. Wychodząc naprzeciw tym osobom
niewidomym by im ułatwić funkcjonowanie prosi o podjęcie przedłożonej uchwały.
Radna Anna Lubowiecka zapytała, czy dot. to tylko osób niewidomych ,
czy niedowidzących również?.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, tylko osób niewidomych
i jest to tylko około 15 osób. Na ten temat była krótka dyskusja na komisji , dlatego
jest wpisana osoba niewidząca z przewodnikiem. Jeśli tylko nawet jednej osobie
miałoby to ułatwić życie, to taką uchwałę należy podjąć.
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Następnie

Wiceprzewodnicząca

Rady

Miejskiej

Ewa

Chmielarz

odczytała projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie:
Głosowano 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 14 obecnych
Uchwała Nr XXX/204/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na
okres dziesięciu lat kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu
użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej
obiektem Domu Kultury w miejscowości Sterkowiec przy ul.
Sosnowej 18, oznaczonej numerem ewidencyjnym 533/4.
Radny Bogusław Babicz zwrócił uwagę, że powyższy projekt uchwały nie
posiada uzasadnienia, poprosił Burmistrza by na przyszłość w innych projektach
uchwał takie uzasadnienia były dołączane.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – zgodził się z radnym Babiczem ,
uwaga radnego słuszna, należy na przyszłość pamiętać o uzasadnieniu.
Innych pytań brak.
Następnie

Wiceprzewodnicząca

Rady

Miejskiej

Ewa

Chmielarz

odczytała projekt uchwały, a Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poddał go
pod głosowanie:
Głosowano 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 13 obecnych
Uchwała Nr XXX/205/2016 ( uchwała stanowi zał. do protokołu.)
Ad.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad.19. Odpowiedzi

na zapytania przewodniczących jednostek

pomocniczych Gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz
Grzegorz Wawryka.
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Odp. Radnej Marii Kucia:
Zostanie skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych o oznakowanie ul.
Okocimskiej. Faktycznie jest tam duży ruch bo młodzież dojeżdża do szkoły i
czasami prędkość przez nich rozwijana jest zbyt duża. Przekaże tą interpelację
również Panu Komendantowi Policji.
Odp. Radnemu J. Sorysowi:
1) w sprawie dot. przejścia w Jadownikach na Gawrońcu - trwają prace
przygotowawcze związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Jeśli
pozwolenie zostanie wydane to gmina przystąpi do realizacji zadania;,
2) w sprawie sprzątania koszy na przystankach autobusowych, obecny na sesji
Pan Prezes Spółki postara się by kosze na przystankach były zawsze czyste;
3) oznakowanie ulic –

odpowiedzialni pracownicy

już otrzymali zlecenie

dokonania przeglądu oznakowania;
4) został w ostatnim czasie powołany zespół odpowiedzialny za zorganizowanie
konkursu przydziału środków dla LKS. Planuje się by w tym roku ten nabór
był przeprowadzony w wersji elektronicznej. Burmistrz nawiązał do sposobu
wykorzystywania obiektów sportowych w Gminie Brzesko;
5) diety sołtysów – planowane jest zwiększenie środków finansowych w
projekcie budżetu na rok przyszły , będziemy również dyskutować na ten
temat na posiedzeniach komisji.
Odp. Radnemu G. Kolbuszowi-

nie przypomina sobie by kiedykolwiek była

rozmowa na temat przeniesienia Bazy BZK z ul. Przemysłowej. Jest to dzielnica
przemysłowa i mieszkańcy muszą też mieć świadomość, że pewne uciążliwości
będą. Baza była tam wcześniej i nie łatwo jest przenieść ją w jednej chwili .
Odp. Radnej E.Chmielarz - nie jest tak jak radna mówi, że przy szkole nic się nie
dzieje. W roku ubiegłym wykonana została kanalizacja przy obiekcie , wybudowane
zostało boisko ORLIK , pracownia komputerowa, wymieniona stolarka okienna ,
częściowo izolacja budynku. W tej chwili jest przygotowywany wniosek wraz z
dokumentacją na termomodernizację obiektu , więc wszystko idzie w dobrym
kierunku.

W

najbliższym

czasie

zostaną

podjęte

działania

związane

z
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wyczyszczeniem rowów jak również nawiezieniem kamienia na ul. Niwa w
Mokrzyskach. Lista dróg gminnych, które nie mają jeszcze nawierzchni asfaltowej
zostanie przygotowana i przedstawiona.
Odp. Radnej A. Lubowieckiej w sprawie dzików – w poniedziałek

zostało

zaplanowane spotkanie w sprawie dzików , zostało wystosowane również
zaproszenie do pani Poseł Szczurek- Żelazko. Są informacje pozyskane od jednego
z Kół Łowieckich o zwiększeniu ilości odstrzału dzików , na pewno to całej sprawy
nie załatwi, ale gmina cały czas w tym temacie prowadzi działania.
Odp. Radnemu K. Boguszowi w sprawie utrzymania chodników , jeśli posesja
przylega do danego chodnika to właściciel posesji jest zobowiązany do jego
utrzymania w innym przypadku zarządca drogi . Jeśli chodnik byłby uczęszczany to
zapewne trawa by nie rosła, burmistrz poprosił radnego o wskazanie w którym
miejscu

są

takie

zarośnięte

chodniki.

W

sprawie

sprzątania

chodników

powiatowych temat należy zgłosić do powiatu. Następnie burmistrz odniósł się do
tematu propozycji zwiększenia ilości miejsc parkingowych

przy dworcu PKP w

Sterkowcu , w tej chwili nie ma tam większego tłoku i samochody mają miejsce
parkingowe. Środki ze sprzedaży mienia wpływają do głównego budżetu Gminy
nie można jednak tak patrzeć, że jeśli jedna sprzedaż przyniosła dochód z danej
miejscowości to te środki muszą być tam zagospodarowane. Musimy patrzeć by te
najpilniejsze problemy były realizowane.
Radna

Anna Lubowiecka dodała iż z obserwacji wynika, że chodniki są

zarośnięte w miejscach gdzie nie ma zabudowań tylko tam gdzie są nieskoszone
łąki.
Odp. Radnej B. Borowieckiej – w sprawie reklamy świetlnej na ul. Sienkiewicza
było prowadzone postępowanie administracyjne , gmina wydała decyzję, a
następnie strona odwołała się do SKO. SKO utrzymało w mocy decyzje gminy w tej
chwili gmina przygotowuje postępowanie egzekucyjne do tego by ta reklama
została usunięta, na które również przysługuje stronie odwołanie.
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Odp. Radnemu K.Ojczykowi dot. zagospodarowania terenu wokół hali sportowej.
Burmistrz przypomniał, że na tym terenie gmina zainwestowała bardzo duże środki
finansowe np. na budowę hali.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – uzupełnił, że

jego zapytanie dot.

skomunikowania obszaru od strony południowo- wschodniej pomiędzy ul.
Bohaterów Westerplatte, a Powstańców Warszawy.
W dalszej dyskusji nad propozycją Przewodniczącego Rady Miejskiej radni z
udziałem

Burmistrza

Grzegorza

Wawryki

zagospodarowanych środków budżetowych gminy

omówili

temat

wielkości

na Osiedlu Brzezowieckie w

okolicach nowej Hali sportowej przy SP nr 3, propozycji przedłużenia ulicy
Powstańców Warszawy do ul. Przemysłowej , propozycji przebudowy skrzyżowania
ul. Solskiego – Starowiejska, budowy nowej drogi dojazdowej do gruntów na medal
oraz

potrzeby

realizacji

Omówiono również

innych

zadań

priorytetowych

możliwości gminy w zakresie

dla

Gminy.

przygotowania koncepcji

zagospodarowania terenu wg. wniosku Przewodniczącego K. Ojczyka.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła uwagę, że oprócz Osiedla Brzezowieckie
są jeszcze inne osiedla i sołectwa, które również potrzebują środków na swoje
inwestycje. Nie mamy chodników , szkoły

wymagają nakładów remontowych.

Należy określić najważniejsze priorytety .Zgodził się Pan Przewodniczący z nami
radnymi , że np. szkoła w Mokrzyskach i Przedszkole w Szczepanowie wymaga
remontu, a teraz domaga się

zagospodarowania terenów przy nowej hali i na

Osiedlu Brzezowieckie.
Radny Bogusław Babicz zauważył iż na jego osiedlu są ulice którymi nie
można przejść i to są priorytety do wykonania . Na dużym Osiedlu Kołłątaja jest np.
tylko 100 metrów chodnika.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – w imieniu mieszkańców domaga się
by tą koncepcję przygotować.

Hala jest wspólną inwestycją dla wszystkich bo

chodzą do niej dzieci z całego Brzeska i gminy.
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Burmistrz
przewodniczącego

Grzegorz
dlaczego

Wawryka
nie

odpowiedział

została

na

przygotowana

zapytania
koncepcja

zagospodarowania terenu o którym mowa. Przypomniał jakie inwestycje zostały w
ostatnim czasie wykonane na Osiedlu Brzezowieckie.
Ponadto Burmistrz odpowiedział na zapytanie Przewodniczącego dot. złożonych
wniosków przez browar Carlsberg Polska o budowę zjazdu, ronda i mostu.
O wątpliwościach i brakach w tych złożonych wnioskach poinformował Kierownik
Antoni Staszczyk. Przybliżył przebieg spotkania i ustalenia z władzami browaru w
tej sprawie oraz podjęte przez gminę działania .
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytania radnego J. Sorysa dot.
zamontowania luster drogowych, część z tych luster zostanie zamontowana w
najbliższym czasie.
Zaawansowanie prac drogowych w tym roku jest na dobrym poziomie i mamy
nadzieję, że większość z nich bez przeszkód uda nam się zrealizować.

Pytania

radnych

do

przedstawionych

odpowiedzi

na

wnioski

i

interpelacje:
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się do Prezesa BZK z
zapytaniem. Bezsprzeczne jest to, że firma BZK była wcześniej na ul. Przemysłowej
i że jest to strefa, która wcześniej i

obecnie zaplanowana była jako strefa

przemysłowa. Błędem było to, iż ówczesne władze wydawały decyzje WZZiT na
budowę domów, ale niestety tego już się nie odwróci. Ze zdjęć jakie ostatnio
widział wynika, iż nie wygląda ona nawet na strefę przemysłową. Nie może być
tam nieporządku i przykrych zapachów wskutek braku sortowania odpadów. To co
widział na zdjęciach pokazuje, że głos radnego Kolbusza i mieszkańców nie bierze
się znikąd.
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Prezes

Spółki

BZK

Janusz

Przewodniczącego , w ostatnim

czasie

Filip

–

odniósł

się

do

wypowiedzi

- ostatniego miesiąca pracownicy do

późnych godzin popołudniowych, a nawet wieczornych zbierają gabaryty i dopiero
w najbliższy piątek jest planowane zakończenie tej akcji i daje sobie czas około 2
tygodni na posprzątanie placu bazy. To co widać na zdjęciach to są pryzmy tych
gabarytów , które musimy zdemontować. Pan Prezes przypomniał jakie działania
były podejmowane wcześniej przez spółkę kiedy mieszkańcy Osiedla Granitowe
zgłaszali uciążliwości hałasu na bazie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poprosił Prezesa Spółki BZK

o większą

mobilizację prac, posprzątania nieczystości z terenu bazy BZK tak, by jak
najszybciej temat ten przestał istnieć.
Prezes Janusz Filip- obiecał, że w przyszłym tygodniu

nastąpi generalne

sprzątanie gabarytów na bazie BZK.
Radny Jarosław Sorys nawiązał do zgłoszonej interpelacji w sprawie funduszu
sołeckiego – zwrócił uwagę by przy okazji opracowywania budżetów obywatelskich,
regulaminów ,przyznawania dotacji dla LKS, również nad tym tematem należałoby
się pochylić. Radny poprosił o zwrócenie większej uwagi nad tym funduszem
sołeckim bo do tej chwili nie mieliśmy bardziej dokładnych informacji tym bardziej,
że inne gminy z takiego funduszu

już korzystają i jest przekonany o tym, że

również sołtysi z Gminy Brzesko poradziliby sobie z tematem.
Do zapytania radnego odnieśli się Burmistrz G. Wawryka i Sekretarz S. Sułek.
Którzy przybliżyli jakie są możliwości procentowe pozyskania dofinansowania w
ramach funduszu sołeckiego.
Ad.20. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący K. Ojczyk odczytał treść pism jakie wpłynęły do Rady Miejskiej:
 poinformował o piśmie Pani M.T. w sprawie reklamy świetlnej – sprawa jest w
toku;
 zaproszenie Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej – Marsz dla Życia;
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 skarga E.G. Bochnia – dot. realizacji zamówienia publicznego ul. Kossaka w
Brzesku ( przekazana skarga w dniu 27.09.2016 r. do BR)- poproszony o
odniesienie się do skargi Sekretarz Gminy Stanisław Sułek przybliżył czego
skarga dotyczy oraz jakie do chwili obecnej Urząd podjął czynności celem
rozpatrzenia skargi .
Radny Piotr Wyczesany zapytał , czy została powołana komisja, która miała
wypracować kompromis przy podziale środków finansowych na działalność LZS.
Czy następny podział środków finansowych będzie się odbywał

już na nowych

zasadach?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział – została powołana komisja w
której są wskazane 3 osoby z Rady Miejskiej ,komisja zbierze się jak najszybciej i
działania zapewne zostaną niedługo podjęte. Zasady przydziału środków były
zawsze określane, natomiast jest tutaj kwestia wypracowania i przedyskutowania
nowych zasad.
Sekretarz Stanisław Sułek – przypomniał o organizowanych szkoleniach w
najbliższym czasie

przez powiat dot.

korzystania z nowych obowiązujących

druków przydziału środków finansowych , które zostały zmienione ustawowo. Po
tym szkoleniu każdy z nas będzie miał więcej wiedzy w temacie.

Radny Piotr Wyczesany zapytał, co z terenami inwestycyjnymi w Buczu. Czy
ten temat jest kontynuowany, czy zostanie odłożony na termin późniejszy.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył jakie działania podjęła gmina w
zakresie uruchomienia terenów inwestycyjnych w Buczu , weszła w życie zmiana
ustawy

,

w

myśl

której

na

ten

teren

musi

zostać

opracowany

plan

zagospodarowania przestrzennego i uchwalone Studium Zagospodarowania. Ta
zmiana powoduje iż temat wydłuża się w czasie o kilka lat. Burmistrz zwrócił
również uwagę radnych o potrzebie podjęcia wspólnych działań dot. budowy drogi
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o której dyskutowaliśmy. Osobiście pan burmistrz deklaruje takie działania , temat
został przekazany również pani Poseł Szczurek – Żelazko.
Aby w jakiś sposób uaktywnić tereny w Jadownikach odbyło się spotkanie na
którym byli obecni lokalni przedsiębiorcy , którzy mają tam grunty, a ponieważ
istnieje

tam

plan

zagospodarowania

przestrzennego

zaproponowaliśmy

wybudowanie łącznika do ulicy Przemysłowej tak by odciążyć ul. Starowiejską.
W ramach spec ustawy należałoby przedłużyć ulicę Powstańców- Warszawy ,
zadeklarowaliśmy wykonanie dokumentacji, kupieniu gruntu natomiast przy
wykonaniu inwestycji podjęlibyśmy wspólne działania. Jeśli udałoby się to
zrealizować to kolejnym etapem byłaby dalsza budowa tego łącznika dalej.
Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała , na ul. Leśny Stok w Mokrzyskach
pochylone gałęzie wychodzą na drogę , bardzo prosi o ich obcięcie przed zimą.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował by doszło do spotkania
przedstawicieli Urzędu Miejskiego z przedsiębiorcą panem Edmundem Lesiem, na
miejscu w terenie, by sprawdzić to, o czym wcześniej mówił. W chwili obecnej
funkcjonuje na tym osiedlu około 180 rodzin - na drodze, która nie ma nawet 100
metrów i jest jeden wjazd na osiedle.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że były takie rozmowy
prowadzone przy okazji budowy dworca PKS , były

również deklaracje . Takie

spotkanie odbędzie się na które już dzisiaj zaprasza. Poprosił by przewodniczący
Ojczyk zastanowił się, czy akurat to zaproponowane rozwiązanie będzie dobrym
rozwiązaniem bo wówczas koło bloków powstanie ulica przelotowa.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

poprosił o przedstawienie koncepcji,

ponieważ sam nie jest ani drogowcem ani architektem. Być może jak to specjaliści
zobaczą, to zaproponują coś innego , inne rozwiązania, dlatego trudno jest mówić
o wykonaniu czegoś co nie jest jeszcze sprecyzowane . Problem istnieje, jest
zgłaszany często i należy coś z tym nareszcie zrobić.
Ad.21. Zamkniecie obrad sesji.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Ojczyk zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Brzesku zwołanej na dzień
28 września 2016 roku.

Pełna dyskusja radnych w poszczególnych tematach znajduje się
na nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się w aktach Biura Rady
Miejskiej w Brzesku

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Krzysztof Ojczyk

Protokołowała:
Inspektor Biuro Rady Miejskiej w Brzesku
Marta Kółkowska
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