P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2016
z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
29 lutego 2016 r. roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko
Obradom XXII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.
W sesji udział wzięło 21 radnych:
1. BABICZ BOGUSŁAW,
2. BOGUSZ KRZYSZTOF,
3. BOROWIECKA BARBARA,
4. BRZYK FRANCISZEK,
5. CHMIELARZ EWA,
6. CIUREJ MARCIN,
7. GAWIAK JERZY,
8. GÓRA STANISŁAW,
9. KĄDZIOŁKA MARIA,
10. KLIMEK LESZEK,
11. KNAGA EDWARD,
12. KOLBUSZ GRZEGORZ,
13. KUCIA MARIA,
14. KWAŚNIAK ADAM,
15. LUBOWIECKA ANNA,
16. OJCZYK KRZYSZTOF,
17. SMOŁUCHA ADAM,
18. SPROSKI KAZIMIERZ,
19. STĘPAK KRZYSZTOF
20. SORYS JAROSŁAW,
21. WYCZESANY PIOTR.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otworzył obrady
XXII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Pana
Z-ce Burmistrza Brzeska Jerzego Tyrkiela, Sekretarza Gminy Stanisława Sułka,
Skarbnik Gminy Celinę Łanochę oraz wszystkich zaproszonych gości. W obradach
sesji uczestniczyło 21 radnych.
Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 30 listopada 2015 r.,

30 grudnia 2015 r., 15 stycznia 2016 r. i 28 stycznia 2016 r.
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.

Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej

sesji.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
11. Informacja na temat stanu organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy
Brzesko

pod

względem

zapewnienia

nowych

miejsc

dla

dzieci

w

wieku

przedszkolnym.
12. Informacja Prezesa Spółki MPK w Brzesku o planach działania Spółki na rok
2016. ( Informacja przesłana w wersji elektronicznej na poprzednią sesję).
13.

Sprawozdanie

z

funkcjonowania

BOSiR

w

Brzesku

ze

szczególnym

uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko. (Informacja przesłana
w wersji elektronicznej) .

14. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2016 r. w
Gminie Brzesko. (Informacja przesłana w wersji elektronicznej) .
15. Informacja dot. planów funkcjonowania i strategii RPWiK S p z o. o. w Brzesku
w roku 2016 i w latach kolejnych oraz sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego
d/s Wodociągów i Kanalizacji za rok 2015. ( Informacja przesłana w wersji
elektronicznej na poprzednią sesję ).
16. 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;
3)

ustalenia

stref

cen

urzędowych

za

usługi

przewozowe

Miejskiego

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku;
4) nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska – Bucze;
5) zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015
r., w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
6)

pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;
7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
8)

Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
9) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;

10)Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.
11)zawarcia przez Gminę Brzesko umowy partnerskiej z wojewodą Małopolskim
dotyczącej realizacji projektu pn. ,,Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z
okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa,
Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o
znaczeniu międzynarodowym.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował, aby zamienić dwa punkty ad. 11 na
punkt 15 a ad. 15 na ad. 11. Zmiana podyktowana była zaproszeniem Pań
Dyrektorek przez Naczelnika Wydziału Oświaty. Uwag brak, poddano pod głosowanie
zamianę porządku obrad. Głosowano 19 za, jednogłośnie.
Ad. 3 Interpelacje Radnych.
Radny Grzegorz Kolbusz- Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z
prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu niedopuszczenia do
przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy z Brzeska do Łysej Góry. Zmiana
lokalizacji

tej

placówki

będzie

jednoznaczna

z

pozbawieniem

wielu

niepełnosprawnych osób możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej. W
ocenie pracowników może taka sytuacja dotknąć nawet połowę obecnych
uczestników. Będzie to zaprzepaszczeniem w niektórych przypadkach jedenastu lat
codziennej pracy, zmagań i trudów podczas nauki podstaw samodzielności.
Przenosząc ŚDS do Łysej Góry, odbierzemy wielu osobom ich drugi dom, niekiedy

nawet ważniejszy niż ich własny. Dla tych osób będzie to skutkowało ponowną
izolacją

społeczną,

w

której

tkwili

przez

wiele

lat,

a tym samym pogorszeniem stanu zdrowia i skazaniem niektórych na samotność.
Lokalizacja ośrodka w Brzesku stwarza dogodne warunki do realizacji jednego
z najważniejszych zadań działalności ŚDS, jakim jest rehabilitacja społeczna, co
odbywa się m.in. poprzez trening załatwiania spraw urzędowych, trening budżetowy,
trening uczący samodzielności w docieraniu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
Bardzo ważnym atrybutem obecnej lokalizacji, o ile nie najważniejszym,

jest

możliwość szybkiego przyjazdu karetki pogotowia w sytuacjach zagrożenia życia lub
zdrowia, co nierzadko ma miejsce w tym ośrodku. Pozbawienie możliwości udziału
osób niepełnosprawnych w uczestniczeniu w zajęciach ŚDS jest równoznaczne z
utratą

przez

nich

wszelkich

alternatyw

na

dalszą

rehabilitację,

ponieważ

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jedynym ośrodkiem na terenie naszego
powiatu, do którego osoby te się kwalifikują (nie kwalifikują się do uczestnictwa w
Warsztatach Terapii Zajęciowej, ani nie są w stanie podjąć żadnej pracy). Panie
Burmistrzu naszym obowiązkiem jest ochrona osób chorych i niepełnosprawnych,
czyli tych najsłabszych w naszym społeczeństwie. Nie możemy być obojętni na
krzywdę tych już i tak wystarczająco doświadczonych i dotkniętych przez los osób.
Nie możemy bezczynnie stać z boku i patrzeć jak dzieje się krzywda ludziom
najsłabszym, bo ważniejsza od nich jest ekonomia. Moja interpelacja nie jest tylko
wyrazem moich obaw, ale wynika ona z rozmów z wieloma pracownikami ŚDS –
specjalistami z wieloletnim doświadczeniem oraz innymi ludźmi na co dzień
pracującymi z osobami niepełnosprawnymi. Liczę na to, że Pan Panie Burmistrzu oraz
koledzy radni aktywnie włączycie się w działania mające na celu pomoc i ochronę
niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy poprzez pozostawienie obecnej
lokalizacji ŚDS. Od naszej postawy zależy przyszłość wielu ludzi.
Radna Maria Kucia- zgłosiła interpelacje w sprawie uporządkowania poboczy, drogi
na ul. Okocimskiej, szczególnie od stadionu OKS w górę ulicy. Następnie ponowiła
prośbę o zamontowanie lampy między posesjami Państwa Ciurów i Tytko.
Ad. 4 Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje
sesyjne i międzysesyjne.

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odczytał sprawozdanie. Informacja ta stanowi
załącznik do protokołu. Zapytał Przewodniczący czy są jakieś uwagi?
Radna Anna Lubowiecka, poinformowała, że nie uzyskała pełnej odpowiedzi na
ostatnią interpelacje.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, zwrócił się do Burmistrza Jerzego Tyrkiela
informując, że od 29 stycznia, upłynął miesiąc czasu, że urząd miał podjąć działania
w tej sprawie. Poprosił o bardziej konkretne ustosunkowanie się do odpowiedzi przez
wydziały urzędu.
Ad. 5 Zapytania Radnych.
Radny Krzysztof Bogusz, zapytał w sprawie przejazdu kolejowego w Sterkowcu.
W ostatnim czasie występując częste awarie rogatek. Mieszkańcy sugerowali różne
rozwiązania, m.in. montaż luster, aby można było zobaczyć czy rzeczywiście
nadjeżdża pociąg. Zapytał czy udało by się złożyć jakąś interwencję do PKP w tej
sprawie oraz czeka na odpowiedź z ich strony.
Radny Grzegorz Kolbusz: zapytał co ze sprawą zapadniętych studzienek
na ul. Starowiejskiej w Brzesku, które miały zostać wykonane w ramach gwarancji.
Następnie zapytał kto poniósł koszty usunięcia, przycięcia drzew na Cmentarzu
Żydowskim. Jeśli Gmina czy będzie się starać o zwrot kosztów cudzych bez zlecenia.
Poruszył sprawę prawdopodobnego zamknięcia Domu Dziecka w Jasieniu. Zapytał
czy ktoś ma jakieś informacje w tym temacie, sołtys Jasienia.
Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie zjazdu z autostrady. Kiedy
nastąpi przybliżona data oddanie zajazdu, przede wszystkim pyta ze względu na
obecne natężenie ruchu na ul. Leśnej. Mieszkańcy tej ulicy domagają się zakazu
tranzytu
z wyłączeniem autobusów, zatrzymujących się w Brzesku.
Radny Stanisław Góra, zwrócił się z zapytaniem, iż na działce gdzie znajduje się
stacja monitoringu ktoś systematycznie wywozi ziemie, jest to przy drodze do

Nowego Sącza. Psuje to efekt wizualny oraz utrudnia to mieszkańcom wyjeżdżającym
z Poręby Sypytkowskiej w widoczności ruchu. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Radna Ewa Chmielarz, poprosiła o wystosowanie pisma do zarządcy drogi w
sprawie wycinki drzew przy boisku na ul. Wiślanej w Mokrzyskach. Następnie
poruszyła sprawę prawdopodobnego przeniesienia Domu Dziecka do Czchowa.
Stwierdziła, że powinno się podjąć jakieś kroki, aby nie dopuścić do przeniesienia.
Dom Dziecka jest w Gminie już 70 lat. Następnie zawnioskowała o interwencję do
Starostwa w sprawie „wargi asfaltowej” która znajduje się na drodze na ul. Leśnej.
Tworzą się na tej wysokości korki, ponieważ należy zmniejszyć prędkość samochodu.
Radny Marcin Ciurej, poinformował, że w ostatnim czasie byli u Burmistrza
mieszkańcy z ul. Na Górkach odnośnie trudności jakie wynikają z remontu wiaduktu
przy
ul. Kopernika. Zapytał czy zostały podjęte jakieś kroki w tej sprawie, aby ułatwić
mieszkańcom trasę do swoich domów.
Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany, zapytał w sprawie strefy przemysłowej w
Buczu.

Ponad

półtora

roku

powstała

idea,

aby

tam

ta

strefa

została

zagospodarowana. Proszę o informacje w temacie poziomu zaawansowania nad
uruchomieniem tej strefy. Następnie zapytał czy znany jest termin zakończenia prac
pod

wiaduktem

na

ul. Kopernika.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, zapytał w sprawie budynku „starej poczty”.
Czy zostało wystosowane pismo, aby zmienić zakres sposobu użytkowania umowy
pomiędzy Wojewodą a Gminą?. Następnie poruszył sprawę zapadniętej studzienki
telekomunikacyjnej na ul. Browarnej, czego efektem był ostatnia kolizja drogowa
z udziałem tira. Następnie zapytał, czy przedstawiciele Browaru podjęli jakieś
ostateczne działania w GDDKiA w Krakowie, celem wykonania zjazdu na obwodnice
Brzeska?. Jeśli tych działań nie ma, bądź nie planują należy zabezpieczyć tę drogę
przed tirami, przed tym tonażem.
Ad. 6 Zapytania Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy.

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poinformował, że na sali obecni są
przedstawiciele

Brzeskiego

Towarzystwa

„Gryf”

którzy

planują

przygotować

konferencje popularno-naukową w temacie „Rola rodziny Goetzów Okocimskich
w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowej w XIX i XX wieku”.
Pan Mieczysław Mietła przedstawiciel Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” przedstawił,
że zwrócili się do Radnych oraz do Burmistrza Brzeska o dofinansowanie do
konferencji. Przedstawił informacje dotyczące przygotowań konferencji, idee, plan
oraz zakres.
Pan Janusz Gawlik przedstawiciel Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” przedstawił jakie
stowarzyszenia partycypują w tym stowarzyszeniu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zawnioskował, aby zgodnie ze złożonym
wnioskiem zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł.
Radny Leszek Klimek, zapytał czy Stowarzyszenie Ziemi Okocimskiej jest brana
pod uwagę jeśli chodzi o wzięcie udział w tej konferencji.
Pan

Mieczysław

Mietła

przedstawiciel

Brzeskiego

Towarzystwa

„Gryf”

odpowiedział, że nie zwracali się do tego stowarzyszenia o partycypowanie
finasowania tego przedsięwzięcia.
Radny Jarosław Sorys, zapytał w sprawie konkretnego miejsca, gdzie odbędzie się
ta konferencja. Następnie zapytał, czy same deklaracje które zostały złożone przez
stowarzyszenia

i

sponsorów

konkretne

kwoty

padły

jakieś

i

czy

zostały

Towarzystwa

„Gryf”

przypieczętowane już.
Pan

Mieczysław

Mietła

przedstawiciel

Brzeskiego

odpowiedział, że konferencja będzie w Pałacu Goetza, ze względu na historie i ludzi
którzy przybędą. Spodziewają się 280-300 osób. Natomiast organizator również
rezerwowe miejsce musi zapewnić, gdyby okazało się że nie jest możliwa konferencja
w Pałacu. Wyjaśnił, że przedstawiony został kosztorys Burmistrzowi Brzeska oraz
Staroście Brzeskiemu na 58.000,00 zł. dodał, że konferencja nie jest kosztem Brzeska
lecz dla Brzeska.

Radny

Adam

Smołucha,

zapytał

czy

stowarzyszenie

zwracało

się

o

współfinansowanie konferencji do zarządu Browaru, jeśli tak to jaka była odpowiedź.
Pan Mieczysław Mietła, odpowiedział, że zwracali się do Browaru na piśmie, lecz
nie otrzymali jednoznacznej odpowiedzi. Deklarują pomoc w postaci cateringu,
poczęstunku, spraw organizacyjnych.
Radny Edward Knaga, wyjaśnił, że wiele pokoleń mieszkańców zawdzięcza pracę
dla ich rodzin i wiele miasto zawdzięcza temu zakładowi. Wyjaśnił, że przeznaczył by
tę kwotę 6.000,00 zł. na konferencje.
Radny Bogusław Babicz, zaproponował, aby przy okazji konferencji przygotować
wystawę poświęconej roli rodziny Goetzów w RCKB.
Pan Mieczysław Mietła, wyjaśnił, że byli w archiwum bocheńskim. Jest
przygotowana tam wystawa na temat Goetzów. Natomiast musieli wycofać się z tego
przedsięwzięcia z powodu dodatkowych kosztów.
Radny Krzysztof Stępak, zapytał o dokładny termin konferencji oraz dla kogo ona
będzie, czy mieszkańcy będą mieć ogólnodostępny wstęp.
Pan Mieczysław Mietła, odpowiedział, że konferencja planowana jest na 2
czerwca 2016r. Konferencja jest dla wszystkich z gminy, powiatu, ogólnodostępna.
Będą również obecni studenci, przedstawiciele z uczelni, naukowi.
Pan Janusz Gawlik, dodał, że będzie 30 wystąpień, w tym 8 referatów plenarnych
a pozostałe będą w postaci komunikatów, w czterech sekcjach.
Radny Jarosław Sorys, zapytał jak spadkobiercy zapatrują się na tego typu
konferencje.
Pan Mieczysław Mietła, odpowiedział, że czas biegnie nieubłagalnie i coraz mniej
jest osób, które w jakiś sposób były związane z Browarem w Okocimiu. Rok temu
zmarł prof. Włodek i związku z tym, że jest tylko siostra, która jest w tej chwili w
Krakowie. Dodał, że zaproszą te osoby, które były zaproszone na 170 lecie Browaru
na zamkniętej imprezie, które były związane z Browarem.
Radny Adam Smołucha, zapytał kiedy odbyła się rozmowa z Burmistrzem.

Pan Mieczysław Mietła, odpowiedział, że to nie była to tylko jedna rozmowa.
Rozmowy trwały długo. Na pewno było kilkanaście rozmów, ponieważ był to pewien
proces.
Radny Adam Smołucha, wyjaśnił, że część z radnych dowiedziała się dzisiaj
o konferencji, część na posiedzeniu komisji. Stwierdził, że stawia się radnych przed
faktem dokonanym, aby przeznaczyć kwotę na tą konferencję. Dodał również, że ma
pewną uwagę do Burmistrza, że wiedząc iż taka konferencja będzie zorganizowana
nie została przekazana do radnych. Przyjmowaliśmy budżet wówczas był czas alby
zabezpieczyć środki. Uważa, że oczywiste jest to, iż pamięć rodziny Goetzów powinna
być kultywowana i powinno uczestniczyć w tym miasto. Zawnioskował, by rada
przyjęła

apel

bądź

uchwałę,

aby

Burmistrz

Brzeska

przekazał

środki

na

dofinansowanie konferencji z rezerwy Burmistrza Brzeska.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że odbyło się wiele spotkań z
członkami stowarzyszenia. Wyjaśnił, że sporządzono wniosek przez Biuro Funduszy
Europejskich Urzędu Miejskiego w Brzesku do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę
48.000,00 zł. dodał, że kwotę 6.000,000 zł. otrzymali z powiatu w drodze konkursu.
Radna Maria Kądziołka wyjaśniła, że z wypowiedzi jaką przedstawił Pan Senator
pisma wpłynęły zarówno do Burmistrza Brzeska jak i do Rady Miejskiej. Stwierdziła,
że jest za tym, aby przeznaczyć te środki. Zapytała ile wkładu własnego z tego
wniosku na kwotę 48.000,00 zł.
Kierownik BFE Rafał Najdała, udzielił odpowiedzi radnej Mari Kądziołka.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że 3 lutego br. wpłynęło
pismo do Biura Rady, skierował na cztery komisje, gdzie pismo zostało
przeanalizowane. Po dyskusji poddał wniosek.

Rada Miejska wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby zabezpieczyć ze
środków alkoholowych bądź przeznaczyć z rezerwy dotacje w kwocie
6.000,00 zł. na konferencję odgazowaną przez Brzeskie Towarzystwo
„Gryf”.

Pan Janusz Gawlik w imieniu stowarzyszenia podziękował wszystkim za przychylne
nastawienie radnych dot. przeznaczenia środków finansowych.
Ad. 8 Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych za okres od ostatniej sesji.
Radny Krzysztof Bogusz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Prawa
i Porządku.
Radna Barbara Borowiecka: Odczytała sprawozdanie z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej.
Radny Adam Kwaśniak: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Radny Jarosław Sorys: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Finansowej.
Radny Bogusław Babicz: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.
Radny Adam Smołucha: Odczytał sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Rodziny;
Radna Anna Lubowiecka, stwierdziła, że w usłyszanych sprawozdań komisji pismo
Brzeskiego Towarzystwa Gryf było rozpatrywane lecz nie było konkretnych wniosków
podjętych wniosków. Stwierdziła, że niepotrzebna była dzisiejsza godzinna dyskusja
w tej sprawie a można było to po prostu na komisjach rozpatrzyć.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, złożył ustosunkował się do wypowiedzi
radnej Anny Lubowieckiej.

Wyjaśnił, że na komisji finansowej padł wniosek, aby

przedstawić tą sprawę na Radzie Miejskiej.
W sprawie pisma Firmy Megana - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radca prawny
Urzędu Miejskiego wykluczył możliwość różnicowania pomiotów o tym samym profilu
działalności. Dodał, że są tylko dwie możliwości albo dopuścić sprzedaż całkowicie we
wszystkich podmiotach leczniczych albo utrzymać ten zakaz, który był od lat 90-tych.

Ad. 9 Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej
sesji. (stanowi załącznik do protokołu).
Pytania do sprawozdania:
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz zapytała w sprawie zadania
inwestycyjnego,

które

znajduje

się

w

punkcie

14

w

sprawozdaniu,

tj.

Termomodernizacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Czy jest to
dodatkowa inwestycja termomodernizacji szkół podstawowych. Z posiadanych
informacji wie, że miała być wykonana w PSP w Mokrzyskach, PSP w Szczepanowie,
PSP w Buczu i w PSP w Jasieniu. Czy to jest nowe zadanie?
Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił, że docieplenie tej szkoły będzie
wykonane na wniosek radnych. Wiedząc, że przy

budowie hali ta szkoła będzie

wymagała docieplenia ze środków zewnętrznych, będziemy pozyskiwać dodatkowe
środki zewnętrzne.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, dodał, że projekt termomodernizacji
został zrobiony dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku w tym samym czasie co
Gimnazjum Nr 1 ponad 10 lat temu. Ten projekt czekał na lepszy czas, gdy pojawią
się środki. Nie było dotąd dotacji, gdzie można było pozyskać środki zewnętrzne.
Radny Jarosław Sorys, poprosił o sprecyzowanie kiedy powstała ta dokumentacja
techniczna, jeśli została wykonana 3 kadencje temu czy nadal jest aktualna.
Naczelnik Bogdan Dobranowski, wyjaśnił, że daty dokładnej nie pamięta czy
było to rzeczywiście 10 lat temu, musiał by pójść sprawdzić.
Radny Jarosław Sorys, ponowił pytanie daty wykonania dokumentacji technicznej.
Stwierdził, że nie przypomina sobie żeby głosował nad wykonaniem dokumentacji
technicznej do modernizacji budynku PSP Nr 3, mimo, że nie ma nic przeciwko temu
zadaniu.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, dokumentacja ta, która została skierowana do
starostwa została wykonywana w ubiegłym roku. jest to inna dokumentacja, więc
jeśli była jakaś wcześniej wykonywana jest nieaktualna.
Radna Barbara Borowiecka, zapytała, że widzi iż pewne zadnia z budżetu
obywatelskiego znalazły się w sprawozdaniu. Zapytała, czy są już te zadania po
przetargu, na jaką kwotę one opiewają. Zapytała również w sprawie punktu 20 do
sprawozdania-„ Budowa boisk sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy w
Brzesku osiedle Ogrodowa.” Już w tamtym roku prosiłam, by to zmienić jest to
wniosek osiedla Kopaliny- Jagiełły i nie boisko ze sztucznej trawy tylko Gminny Park
Wypoczynku
i Rekreacji.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że wniosek jest zasadny o
zmianę nazwy, zostanie on poprawiony. Zapytał o które konkretne zadnia Pani radnej
chodzi, nie jest w stanie teraz dopowiedzieć na jakim one są etapie poszczególne
zadnia. Procedowane są, nie ma żadnych opóźnień.
Radna Barbara Borowiecka, dodała, że chodzi jej o to, iż po przetargach część
kwoty miała zostać wrócona do budżetu.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel, wyjaśnił, że przedwcześnie by mówić już
o oszczędnościach, nie wszystkie zadania są już po przetargach. Popsuł o kontakt
z Kierownikiem Antonim Staszczykiem.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, zapytała czy zostały bądź kiedy
zostaną zgłoszone roboty budowalne dla termomodernizacja Urzędu Miasta, szkoły
w Mokrzyskach w Buczu i zostały już również zgłoszone do starostwa powiatowego?
Naczelnik Bogdan Dobranowski wyjaśnił, że wszystkie zostały już zgłoszone.
Ad. 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał RM podjętych w okresie od ostatniej sesji.
(Stanowi załącznik do protokołu).
Sprawozdanie złożył Zastępca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel.

Ad. 11. Informacja na temat stanu organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli
Gminy Brzesko pod względem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, omówił nowe
zmiany
w systemie oświaty, które weszły 29 grudnia 2015r. Następnie poinformował, że
podjęli działania informacyjne w zakresie dyżurów psychologów z poradni
psychologiczno-pedagogicznej i pedagogów. Najgorsza jest sytuacja w mieście jeśli
chodzi o miejsca w przedszkolach. Może być przyjętych 50-60 dzieci. Drugie tyle
zostanie przyjętych na terenach wiejskich. Następnie omówił elementy, które mogą
zostać ewentualnie wdrożone. Omówił jak wygląda sytuacja miejsc w poszczególnych
szkołach podstawowych w Gminie Brzesko. Przedstawił, że należy przeprowadzić
modernizacje Przedszkola Nr 10 dla dzieci niepełnosprawnych oraz kontynuować
dalszą rozbudowę Przedszkola Nr 4, ponieważ jest opracowana dokumentacja.
Ustawa

jednoznacznie

nakłada

na

Gminę

obowiązek

zabezpieczenia

miejsc

przedszkolnych od 3 roku życia, nawet do 9 roku życia, jeśli będą odroczenia.
Zapytania:
Radny

Jarosław Sorys

zapytał

w

sprawie

utworzenia

Zespołu

Szkolno-

Przedszkolnego
w Jadownikach. O ile miejsc, powiększy się przez to połączenie oddziałów w szkole.
Czy oddział zerowy, który jest z PSP Nr 1 w Jadownikach również jest brany pod
uwagę na zapotrzebowanie o wydłużonych godzinach. Czy są techniczne możliwości,
aby takie oddziały wydłużone powstały w tej szkole.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, odnośnie
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jadownikach wyjaśnił, że istnieje już jeden
oddział, zostanie przeniesiony jedne oddział z ul. Wschodniej i jeden oddział, aby
przyjąć dzieci czyli 25 dzieci dodatkowo, będą to trzy oddziały, które w zupełności
wystarczą.

Dyrektor PSP Nr 1 w Jadownikach Zenon Kubala, odpowiedział w sprawie
wydłużonych godzin. Wyjaśnił, że w tym roku funkcjonuje jeden oddział od 7:3012:30.

Zgodnie

z przewidywaniami, które są z ewidencji ludności oraz rozeznania wśród rodziców
jedne być może dwa oddziały były by od nowego roku szkolnego. Gdyby był jeden
oddział nie było by problemu, by była to praca o wydłużonym czasie, gdyby były dwa
oddziały trudno powiedzieć, czy rodzice skorzystali by z wydłużonych godzin więcej
niż 5 h.
Radny Bogusław Babicz, wyjaśnił, że ten temat który dziś jest poruszany był
szeroko omawiany na komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Obecne były wszyscy
dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli. Omawiano ile jest miejsc w
poszczególnych placówkach. Komisja wypracowała wnioski, które zostały odczytane
w punkcie wcześniejszym. Stwierdził, że należy dołożyć wszelkich starań by utworzyć
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jadownikach.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak, wyjaśnił, że
rozpoczęli kampanie dla rodziców. Do końca marca rodzic, który ma dziecko w klasie
I jest zobowiązany poinformować, czy zostawi dziecko w I klasie czy promuje go
dalej oraz rodzic który ma dziecko w II klasie ale z drugiej połowy roku, czy chce aby
pozostał
w II klasie, czy chce aby został promowany do następnej klasy. Wyjaśnił że z tym
muszą się zderzyć dyrektorzy, tworząc arkusze organizacyjne 2016/2017.
Radny Krzysztof Stępak, zapytał jaki koszt całości rozbudowy Przedszkola Nr 4.
Naczelnik udzielił odpowiedzi, że koszt rozbudowy Przedszkola Nr 4 opiewa na kwotę
około 700.000,00 zł. W przypadku adaptacji Przedszkola Nr 10 nie ma wykonanego
kosztorysu ani projektu. Jest jedynie pewna koncepcja.
Radny Edward Knaga, stwierdził, że jeśli jest brak 4 oddziałów przedszkolnych.
Radna Maria Kądziołka, wyjaśniła, że temat który omawiają jest niesamowicie
ważny. Przede wszystkim tematem dla naszych rodzin, naszych dzieci i wszystkich

dyrektorów przedszkoli. Przedstawiła swoje zdanie na przykładzie jej osiedla tj.
Przedszkola Nr 4 w Brzesku. W ubiegłym roku nie zostało przyjętych do przedszkola
50 dzieci, obecne 4 latki które mają prawo korzystać z przedszkola. Około 7 lat temu
opracowaliśmy dokumentację na rozbudowę przedszkola Nr 4. Miała być ta
rozbudowa wykonywana etapami. I etap – czyli rozbudowa zaplecza socjalnego
została zrobiona. Wstrzymane zostało na etapie rozbudowy dwóch oddziałów, czyli
oddziałów których akurat znalazło by miejsce 50 dzieci, którzy nie zostali przyjęci.
Przypuszczam, że ten problem będzie jeszcze większy w tym roku. Niestety wszyscy
będziemy musieli się zderzyć, przede wszystkim Panie Dyrektorki, ponieważ rodzice w
pierwszej kolejności do nich przychodzą. Następnie my jako rada. Poprosiła, aby
poszukać

środków

wspólnie

z Panem Burmistrzem z Panią Skarbnik, żebyśmy mogli rozpocząć budowę. Jest
dokumentacja, jest ważne pozwolenie na budowę. Dodała, że kilkanaście razy
poprosiła radę w tej kwestii aby rozpocząć rozbudowę tego przedszkola. Podejmijmy
działania, przystąpmy do rozbudowy Przedszkola Nr 4.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, przez organ wykonawczy nie wpłynęła
taka propozycja, równy rok temu na tej sali omawialiśmy na komisji propozycje do
Budżetu Gminy. To nie jest mała kwota, lecz ma to uzasadnienie społeczne jak i
przede wszystkim finansowe. Jeżeli taki wniosek wpłynie, zostanie finansowo
„wmontowany” do budżetu, z naszej strony to jest kwestia formalności.
Radna Maria Kądziołka, żebyśmy wspólnie zasiedli do stołu i jakoś ten problem
rozwiązali. Jest to sprawa naprawdę bardzo ważna. Nie zostanie ponad 100 dzieci
przyjętych do przedszkoli. Ciekawe co wtedy będziemy mówili rodzicom, że nie
możemy tak prostej sprawy jak rozbudowa o dwa oddziały przedszkola Nr 4
zrealizować. Zasiądźmy do rozmów, spróbujmy poszukać środków w budżecie na to,
aby rozpocząć realizację- a jest szansa by to wykonać nawet przed początkiem
września.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyrazi zdanie, że jest otwarty na tą
propozycję i myśli, że pozostali radni również.

Radny Adam Kwaśniak, padło stwierdzenie, że do Przedszkola Nr 4 nie zostało
przyjętych 50 dzieci, czy w ogóle do jakiś przedszkoli zostały przyjęte, czy zostały
domu? Oczywiście rozumiem rozbudować Przedszkole Nr 4 ale wydaje mi się, że
powstanie super moloch, zlikwidujmy wszystkie przedszkola i takie jedno wielkie
utwórzmy w Gminie Brzesko. Należy pomyśleć o innych przedszkolach, ewentualnie
coś poprawić rozbudować a nie tylko na jedno przedszkole patrzeć.
Radna Maria Kądziołka, chciałam Panie radny Panu przypomnieć, że kilka lat temu
i Pan głosował nad tym, żebyśmy przeznaczali środki na rozbudowę tego
przedszkola. Zapewne w każdym przedszkolu są potrzeby, nie mówię o innych
przedszkolach ale na pewno jakbyśmy rozbudowali Przedszkole Nr 10 też mieli byśmy
wspaniałą rzecz gdyby była dokumentacja. Mówię o stanie jaką mamy na tą chwile.
Mamy dokumentacje, a żebyśmy tego nie zmarnowali.
Dyrektor PP Nr 4 w Brzesku, wyjaśniła, że ta duża nieprzyjętych dzieci bierze się
przede wszystkim z lokalizacji, osiedle Kościuszki, osiedle Ogrodowa, osiedle Jagiełły.
My i Przedszkole Nr 1 to są dwa przedszkola wokół których praktycznie są same
blokowiska a tym samym największa liczba dzieci. W zeszłym roku nieprzyjętych było
42 dzieci. Te dzieci w dużej mierze znalazły miejsca w niepublicznych przedszkolach.
Te dzieci zgłoszą się jako 4 latki, plus nowe dzieci oraz 6 latki, które mogą trafić
również.
Rada przyjęła do wiadomości powyższe informacje.
Zarządzono przerwę od 13:20-14:00
Ad. 12. Informacja Prezesa Spółki MPK w Brzesku o planach działania Spółki na rok
2016. ( Informacja przesłana w wersji elektronicznej na poprzednią sesję).
Na początku Prezes MPK Paweł Pabian podziękował nieobecnemu w dniu
Burmistrzowi

Brzeska,

Przewodniczącemu

Rady

Krzysztofowi

Ojczykowi

oraz

wszystkim radnym za przychylenie się do jego prośby, o przeznaczenie dodatkowych
środków na zakup dodatkowych autobusów w drugim półroczu ubiegłego roku.
Poinformował, że radni otrzymali wersję elektroniczną dotyczącą działalności spółki.

Informacje zostały omówione na poszczególnych komisjach merytorycznych.
Poprosił, aby dyskusja przerodziła się w formę zadawanych pytań przez radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz zapytała, czy analizowane zostały
drogi przejazdu linii autobusowych, zwracając uwagę na czas jaki pracownicy dużych
zakładów w naszym mieście, typu Szpital, Browar, Can-Pack, czy dostosowaliście
Państwo przejazd autobusów pod tych ludzi. Uważam, że jak najbardziej zasadne
było by, aby dostosować linie autobusowe do godzin pracy zakładów. Najwięcej ludzi
będzie korzystać w takich porach. Na przykładzie szpitala, wiem, pracownicy pracują
od 7:00-14:35 i nie ma autobusów, który mógłby być dostosowany do tych godzin.
Tak samo o godzinie 19:005 odjeżdża autobus a pracownicy pracują do 19:00 muszą
zejść do szatni przebrać się, niejednokrotnie muszą zdać raport na oddziałach, więc
taki autobus 19:20 byłby dobrą alternatywą oraz przed 7ą rano. Odwieczny jest
problem pracowników szpitala w niedziele i święta. Busy prywatne nie jeżdżą, nie
przejmują się tym, że ktoś musi dojechać do pracy w święta. Wiem, że nie będzie to
cały autobus, lecz uważam, że na rzecz innych godzin przejazdu dać w święta i
niedziele takie linie. Wiem, że jesteście otwarci bo rozmawiałam już z Panem
Ciurejem, podoba mi się to bardzo, że zwróciliście na ten fakt uwagę. Poprzedni Pan
Prezes niby wydawało się że słuchał lecz nic z tego nie wynikało. Cieszy mnie fakt, że
wzięliście to pod uwagę. Myślę, że rozwój i losy MPK idą w dobrym kierunku.
Prezes MPK Paweł Pabian, wyjaśnił, że obecnie nie mają żadnego kursu po
godzinie 19-stej. Jak również w soboty i niedziele. Spółki nie stać obecnie na takie
kursy. Być może jeżeli zostaniemy wyznaczonym operatorem i z dniem 1 stycznia
2017 roku organizator publicznego transportu drogowego na terenie Gminy Brzesko,
jest to Urząd Miejski jeżeli sobie zażyczy, to będziemy takie coś realizować.
Ograniczają go zasoby ludzkie, kadra kierowców oraz brak taboru. Obowiązują go nie
tylko Kodeks Pracy ale również ustawa o czasie pracy kierowców. Nie jest to łatwe do
pogodzenia. Realizujemy również przewozy szkolne. Cały czas są otwarci na sugestie
pasażerów i kierowców. Dokonali drobnych korekt. Frekwencja lekko wzrosła.
Radny Krzysztof Stępak, zapytał w sprawie przywrócenia kursów w niedziele
w godzinach porannych dla osób starszych, na przykład do Kościołów. Czy była by

taka możliwość. Poruszył sprawę przystanków autobusowych. Przystanki kojarzą się z
MPK. Czy nie dało by się przejąć przystanków spółce, czy są to tak duże koszty?
Wyjaśnił, że MPK idzie w dobrym kierunku, należy dać Prezesowi czas, aby
zrealizował swój plan.
Inspektor UM w Brzesku Zbigniew Matras, udzielił odpowiedzi w kwestii
przystanków. W tej chwili jest umowa pomiędzy gminą a BZK na zarząd tymi
przystankami. Część przystanków jest niezaznaczona, musi zostać to uregulowane
przez Zarząd Dróg Powiatowych, by Rada Gminy podjęła uchwałę.
Prezes MPK Paweł Pabian, wyjaśnił, że odpowiedź jest identyczna jaką udzielił
radnej Ewie Chmielarz, analogia jest ta sama jeśli chodzi o kursy. Jesteśmy
ograniczeni jeśli chodzi o tabor o zasoby ludzkie, ilość kierowców.
Radna Maria Kądziołka, wyjaśniła, że brakuje struktury zatrudnienia w
sprawozdaniu. Ilu jest kierowców na jakich etatach, administracje ilu mamy
mechaników. Jest to ważna sprawa. Pobieżnie jest wykonana tylko jedna tabelka
określająca średnią płacę.
Prezes MPK Paweł Pabian, poinformował, że zostanie uzupełniona informacja
o strukturę zatrudnienia. Natomiast nie zostało to w tym materiale przygotowane
ponieważ w sprawozdaniu spółki za rok 2015 zostaną wszystkie dane przedstawione
do końca marca.
Ad 13. Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym
uwzględnieniem Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko. (Informacja przesłana
w wersji elektronicznej).
Uwag brak. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie Brzeskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Ad 14. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2016r.
w Gminie Brzesko. (Informacja przesłana w wersji elektronicznej).
Uwag brak.

15. Informacja dot. planów funkcjonowania i strategii RPWiK S p z o. o. w Brzesku
w roku 2016 i w latach kolejnych oraz sprawozdanie z prac Związku Międzygminnego
d/s Wodociągów i Kanalizacji za rok 2015. ( Informacja przesłana w wersji
elektronicznej na poprzednią sesję ).
Sprawozdanie złożył Krzysztof Ojczyk jako Przewodniczący Zarządu Związku
Międzygminnego

do

spraw

Wodociągów

i

Kanalizacji

w

Brzesku.

(Stanowi załącznik do protokołu). Następnie poinformował, że dostępne są raporty
tzw. „białe księgi” u Pana Zbigniewa Matrasa. Jeśli jest ktoś zainteresowany może się
z nimi także zapoznać. Dodał, że raporty powstały na bazie protokołów oraz uchwał
Rad Nadzorczych za ostanie 5 lat oraz protokołów i uchwał Zarządu spółki RPWiK a
także na podstawie dostarczonych przez spółkę pozostałych dokumentów. Zostało w
nich bezspornie potwierdzone, że w ramach działalności korporacyjnej było szereg
nieprawidłowości i popełnionych błędów. Zarówno dotyczyło to samego Zarządu jak i
również Rady Nadzorczej, która winna sprawować kontrolę nad działalnością zarządu.
Zwróciłem się m.in. z pytaniem do Zarządu spółki o to, czy posiedzenia spółki są w
sposób prawidłowy protokołowane, czy są załączane uchwały?. Otrzymałem po raz
kolejny informację, że zarząd podtrzymuje swoje stanowisko, że nie będzie dalej
sporządzał protokołów, ani nie będzie podejmował uchwał tak jak dotychczas. Takie
podejście wydaje mi się dość frywolne. Jest to bardzo poważna spółka, pracuje tam
bardzo dużo osób, obsługuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i wykonuje dużo
zadań publicznych w imieniu samorządu gminnego. Gmina Brzesko powierzyła spółce
projekt pn.” Ochrona wód w dorzeczu Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w
Brzesku”. Zarząd winien podchodzić w sposób bardziej profesjonalny podchodzić do
swoich obowiązków. Takie podejście rzutuje na jakość pracy zarządu jako całokształt.
Odnośnie Rady Nadzorczej, która stanowi stały nadzór nad Zarządem spółki –
stwierdzić należy, że pełniła ten nadzór w sposób bardzo luźny i oderwany od
rzeczywistości. Rada nadzorcza nie była w stanie zauważyć, że od 16 lat
postanowienia umowy spółki w zdecydowanej w większej części są nieważne,
sprzeczne z kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami.

Następnie omówił projekt pn.” Ochrona wód w dorzeczu Dunajec i Uszwicy poprzez
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku
Międzygminnego w Brzesku”. Dodał, że zwrócił się do Pana Prezesa do Zarządu
Związku o odpowiedź na ile ten projekt w kontekście posiadanych informacji może
być zagrożony?. Na ile istnieje niebezpieczeństwo, że otrzymana dotacja może zostać
zwrócona przez spółkę?. Odpowiedź otrzymał dzisiaj w tej sprawie. Pismo zostało
odczytane. Przedstawił następnie przykładowe relacje i opinie mieszkańców w kwestii
utrudnianiu przez spółkę przyłączy kanalizacji.
Pan J.W mieszkaniec Gminy Dębno, przybył na posiedzenie. Poinformował, że od
2 lat toczy korespondencję ze spółką RPWIK w sprawie nieuzgodnienia projektu
przyłącza wodociągowego. Dokonał omówienia sprawy.
Wiceprezes spółki RPWiK Jerzy Wolnik, odpowiedział Panu J.W na zarzuty.
Następnie odpowiedział w kwestii raportów- wyjaśnił, że w piśmie do wspólników
było przedstawione stanowisko dot. raportu, protokołu, uchwał. Wszyscy wspólnicy
się z tym pismem zapoznali i stanowisko zostało podzielone. Na najbliższym
spotkaniu zgromadzeniu wspólników w miesiącu marcu z jednych z punktów będzie
temat regulaminów, aby tę kwestię doprecyzować. Wyjaśnił kwestię protokołów oraz
uchwał- nie ma bezwzględnego obowiązku, aby taka formuła była co było
przedstawione w opinii radcy prawnego. Dodał, że nie ma żadnej złej woli.
Wiceprzewodnicząca Ewa Chmielarz, zapytała w sprawie dotacji. Co zrobi
spółka, jeśli pieniądze będzie trzeba zwrócić, skąd je weźmie. Jeżeli nie będzie miała
skąd to rozumie, że będzie upadłość spółki, ponieważ Gmina nie posiada takich
pieniędzy.
Wiceprezes spółki RPWiK Jerzy Wolnik odpowiedział, że jeśli dojedzie do takiej
sytuacji to na pewno stroną do zwrotu części tej dotacji będzie spółka. Ryzyko takie
występuje, lecz na ten moment takiej pewności nie ma. Spółka takich pieniędzy na
ten moment nie ma, lecz będzie musiała w jakiś sposób wygospodarować.
Wiceprzewodnicząca Ewa Chmielarz, spółka dostała dotacje i nie wywiązała się
z zadnia.

Wiceprzewodniczący Piotr Wyczesany, poinformował, że posiada pismo
skierowane przez Pana Henryka Piele do jednego z mieszkańców z ul. Środkowej w
Jadownikach, gdzie jest zapisana podstawa prawna, która obowiązuje tego
mieszkańca do przyłączenia się do kanalizacji już istniejącej. Sytuacja na tyle jest
dziwna, że od 2-3 miesięcy leży w RPWIK-u wniosek o przyłączenie swojej posesji do
istniejącego ciągu. Dodał, że pismo jest z tamtego tygodnia. Zapytał na czym opiera
optymizm, czy mają świadomość położenia w jakim jest teraz spółka?. Odnosi
wrażenie, że działania teraz podejmowane są spóźnione. Następnie wyjaśnił, że do
dziś nie uzyskał wyczerpującej wypowiedzi odnośnie bankietu spółki, gdzie został
wyśmiany na wszystkich forach internetowych, że interesuje się takimi sprawami.
Powiedział wtedy, że jak najbardziej należy się cieszyć jeżeli to przedsięwzięcie
zakończy się sukcesem, które tak naprawdę widać obecnie, że go nie ma i może go
braknąć.
Wiceprezes spółki RPWiK Jerzy Wolnik odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie
ma żadnych zaległości. Wyjaśnił, że spółka ma świadomość w jakiej jest sytuacji i o
tych ryzykach napisali w piśmie. Należy robić wszystko, aby jak najwięcej osób do tej
kanalizacji się przyłączyło. Dodał, że w dużym stopniu uzależnione jest to od osób,
które mają obowiązek przyłączenia się do tej sieci.
Radny Stanisław Góra zabrał głoś w sprawie RPWiK. Zapytał dlaczego
przedstawiciele z radnych, którzy zasiadają nie poinformowali odpowiednio wcześniej
pozostałych radnych o takiej sytuacji?. Następnie poddał pod rozwagę na przyszłość,
aby przystępując do takiej inwestycji, dotacji zabezpieczyć dodatkowo, spisać umowy
z mieszkańcami które zobligowały by po wybudowaniu w danym terenie wymóc
w krótkim okresie realizację tych przyłączy. Na koniec dodał, że czas, aby podjąć już
jakieś wnioski z tej długiej dyskusji. Przyznał, że sam nie widzi wyjścia ani
konstruktywnego rozwiązania w tej sytuacji.
Wiceprezes spółki RPWiK Jerzy Wolnik wyjaśnił, że spółka nie ma żadnych
narzędzi prawnych, aby takiego mieszkańca dyscyplinować.

Radny Edward Knaga, poruszył sprawę skanalizowania osiedla Kopaliny-Jagiełły
2014 roku. Stwierdził, że zaniedbanie idzie od góry w dół. Gminy miały skorzystać
z pieniędzy unijnych po to aby to zrobić kanalizacje to należało przede wszystkim
polskie prawo najpierw przystosować.
Radny Krzysztof Stępak, zapytał czy RPWIK ma plan awaryjny, gdyby okazało się,
że spółka musi oddać pieniądze, wiedząc, że spółka musi funkcjonować, bez
konsekwencji podnoszenia cen?.
Wiceprezes spółki RPWiK Jerzy Wolnik, wyjaśnił, że jeśli dojdzie do takiej
sytuacji, spółka będzie musiała wziąć kredyt wobec tego zadłużenia. Gmina Wojnicz,
ma taki sam problem. Pojawiają się pewne furtki, że można wskaźniki w sposób inny
przeliczać. Będziemy robić wszystko, by to zminimalizować.
Wiceprzewodnicząca Rady Ewa Chmielarz, wyjaśniła, że art. 5 ust. 7 ustawy
o utrzymaniu czystości w gminach, daje Burmistrzowi taki przymus. Zapytała ile
zostało zweryfikowanych osób, czy były narzucone kary i czy one w ogóle były
przeprowadzone?.
Kierownik GKOŚ Henryk Piela, odpowiedział, że pierwsze kontrole były w
ubiegłym roku na przełomie styczeń-luty 2015. 160 nieruchomości zostało
sprawdzonych wskazanych przez RPWiK. W ubiegłym roku osoby takie zostały
pouczone i sami deklarowali, że do końca roku przyłączą się do sieci. Dodał, że
myślał, że z RPWiKu podejmie dodatkowe działania promocyjne, aby ich zachęcićlecz takich nie było. W większość osób, złożyli wnioski o przyłącze. Natomiast prace
się opóźniały. Kolejna seria kontroli była niedawno. W opinii mieszkańców były
wytłumaczenia były takie, iż złożyli wnioski, lecz czekają na dokumentacje.
Radny Grzegorz Kolbusz, stwierdził, że jest zdziwiony podejściem, że jeśli będzie
trzeba zwrócić dotacje to jedynym wyjściem spółki jest wzięciem kredytu. Nie weźmie
spółka kredytu tylko wszyscy mieszkańcy.
Radny Leszek Klimek, poinformował, że została przeprowadzona kontrola
w miejscowości Jasień. Jest spisany protokół i Ci mieszkańcy w stu procentach

przyłączyli się do kanalizacji. Zapytał, czemu na osiedlach w mieście nie podłączyły
się jeszcze a jest zbudowana sieć, gdzie są zarządy osiedli. Stwierdził, że tu byłby ten
brakujący podłącz, którego brakuje.
Radny Bogusław Babicz, stwierdził, że do pewnego czasu był związany z tym
projektem teraz już nie. Sprawa jest bardzo złożona. Najłatwiej jest znaleźć winnego.
Stwierdził, że tych winnych jest całe mnóstwo wraz z ustawą, która w sposób
niewłaściwy nie pozwala egzekwować przyłączania się do sieci kanalizacyjnych. Do
tych winnych również bym dodał osoby, które w 2004 i 2005 podjęły decyzje o taki a
nie innym zakresie kanalizacji oraz mieszkańców, którzy w ogóle nie wezmą udziału
w żadnym przedsięwzięciu. Okres czasu był krótki, faktem jest że spółka powinna
wykazać większą energię w promowanie tego przedsięwzięcia oraz zachęty
materialne. Tak się nie stało z różnych przyczyn. Przyjęto przelicznik 5 osób na jedno
gospodarstwo domowe. Stwierdził, że uczestniczył w kontrolach w ramach swojego
osiedla i zachęcaniu mieszkańców osiedla do podłączenia się. Dodał, że w 90%
przypadku ten pierwszy element został już dokonany, czyli złożenie wniosku w
RPWiK. Wyjaśnił, że należy wykonać wszystko, wykorzystać wszystkie możliwości
jeszcze przez te 4 miesiące, aby zminimalizować konieczność zwrotu. Spółka musi
wygospodarować

takie

pieniądze,

by

nie

obciążyć

ewentualnym

zwrotem

mieszkańców.
Ad. 16 Podjęcie uchwał:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
Radna Ewa Chmielarz, zapytała o dział 710 w budżecie oraz o dział 801, w jakiej
placówce oświatowej jest planowane prace remontowe.
Kierownik Antoni Staszczyk, wyjaśnił, że odnośnie działu 710 - są tereny za
szpitalem. Tam gdzie straż pożarna i policja mają się budować. W przypadku
placówki oświatowej jest to adaptacja pomieszczeń w placówce w Jadownikach
pomieszczenia szkolne na przedszkolne.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany

odczytał treść uchwały a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano 13 za, 1 wstrzymujący;
Uchwała Nr XXII (155)2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko
na rok 2016 /stanowi załącznik 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;
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany

odczytał treść uchwały a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano 15 za, 1 wstrzymujący;
Uchwała Nr XXII (156)2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzesko/stanowi załącznik do protokołu/
3)

ustalenia

stref

cen

urzędowych

za

usługi

przewozowe

Miejskiego

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku;
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany odczytał treść uchwały a
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII (157)2016 w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi
przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w
Brzesku/stanowi załącznik do protokołu/
4) nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Mokrzyska – Bucze;
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany

odczytał treść uchwały a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.

Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII (158)2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w
obrębie Mokrzyska – Bucze. /stanowi załącznik do protokołu/
5) zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015
r., w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, poruszył sprawę, iż ta uchwała wejdzie
najwcześniej 2 tygodnie po opublikowaniu się. Dodał, że uchwała winna być przyjęta
w lutym, aby mogła wejść w życie od 1 marca. Jak Burmistrz wyda zarządzenie i na
podstawie jakich przepisów?
Naczelnik Józef Cierniak, odpowiedział, że jest wszystko w porządku ze względu na
to, iż do końca marca jest I etap. Etap II jest dopiero po zamknięciu I etapu i
ogłoszeniu ewentualnych wolnych miejsc do II etapu. Stąd ta uchwała wejdzie w
życie w odpowiednim czasie, nim rozpocznie się II etap.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany

odczytał treść uchwały a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano 16 za, 1 wstrzymujący;
Uchwała Nr XXII (159)2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia. /stanowi załącznik do protokołu/
6)

pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Wyczesany

odczytał treść uchwały a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano 18 za jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII (160)2016 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej
skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku/stanowi
załącznik do protokołu/
7) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko;
Radny Krzysztof Stępak, poruszył sprawę zapisu w rozdziale VI w paragrafie 31
odnośnie psów na smyczy. Poinformował, że wie jakie są sytuacje na jego osiedlu,
gdzie są wyprowadzane psy. Część osób nie panuje nad tymi psami. Jeżeli dopuścimy
taką interpretację „Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało
uczęszczanych i pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.” Zawnioskował, by skreślić ten zapis,
tak aby pies nie mógł chodzić w miejscach publicznych, między blokami bez smyczy.
Kierownik Danuta Zięba, wyjaśniła, że ten zapis nie uległ zmianie. Jest identyczny
jak w poprzedniej uchwale. Dodała, że zapisy można zmienić, lecz nie wie jak będą
egzekwować.
Odbyła się dyskusja na temat słuszności zmiany zapisu bądź pozostawienia bez
zmian.
Radny Stanisław Góra, stwierdził, by pozostawić bez zmian, żeby nie było
dodatkowych kłopotów.
Radny Krzysztof Stępak, wycofał wniosek.
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

treść

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano 16 za, 1 wstrzymujący.

uchwały

a

Uchwała Nr XXII (161)2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Brzesko/stanowi załącznik do protokołu/
8)

Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

treść

uchwały

a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.

Uchwała Nr XXII (162)2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Brzesko. /stanowi załącznik do protokołu/
9) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko;
Radna Maria Kądziołka, zapytała czy stawki za odbiór odpadów komunalnych
pozostały te same.
Kierownik Danuta Zięba, odpowiedziała, że stawki zostały tym samym poziomie.
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

treść

uchwały

a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII (163)2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Brzesko. /stanowi załącznik do protokołu/
10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

treść

uchwały

a

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII (164)2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Brzesko. /stanowi załącznik do protokołu/
11)zawarcia przez Gminę Brzesko umowy partnerskiej z wojewodą Małopolskim
dotyczącej realizacji projektu pn. ,,Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z
okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa,
Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o
znaczeniu międzynarodowym;
Wiceprzewodnicząca

Rady

Ewa

Chmielarz

odczytała

treść

uchwały

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie.
Uchwałę podjęto. Głosowano jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII (165)2016 w sprawie zawarcia przez Gminę Brzesko umowy
partnerskiej z Wojewodą Małopolskim dotyczącej realizacji projektu pn.
„Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej
położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów
bocheńskiego i tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu
międzynarodowym”. /stanowi załącznik do protokołu/
(Wszystkie uchwały zamieszczone są na stornie internetowej www.brzesko.pl)

a

Ad. 17 Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na
zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Z-ca Burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel odpowiedział następująco:
Radnej Annie Lubowieckiej dot. ruchu na ul. Pielgrzymkowej- kilka krotnie dokonano
objazdu dróg, gdzie nie stwierdzono ruchu pojazdów ciężarowych. O tych objazdach
pani radna była informowana. Do tej pory nie ma sygnałów konkretnych, natomiast
gmina nie wydała nikomu zezwoleń. Podczas spotkań z PKP wynika, że nie te firmy
prowadzą tam

transport.

Pomocne

będą numery

telefonów rejestracyjnych

ciężarówek, które naruszają przepisy.
Radnej Mari Kuci- zwróciliśmy się do ZDP o pilne wysprzątanie pasa drogi na ul.
Okocimskiej. Odnośnie lampy na ul. Brzegowej wystąpiono do Tauron o warunki
przyłączenia od których zależna będzie realizacja.
Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi- w sprawie przeniesienia ŚDS do Łysej Góry,
Urząd Miejski przygotuje stosowne wystąpienia, gdzie poproszą o wyjaśnienia tej
sprawy
i przekażą apel radnego.
Radnemu Krzysztofowi Boguszowi- w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu kolejowym prowadzono rozmowy z wykonawcą PKP, po których
organizowane były też komisje kolejowe, wystosowane także pismo do Polskich Linii
Kolejowych. Czekamy obecnie na ich stanowisko odnośnie ustaleń po oględzinach
w terenie.
Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi- w sprawie studzienek przy ul. Starowiejskiejinterweniowaliśmy licznie kilkakrotnie, ponownie zgłosimy problem o uciążliwości.
Odnośnie uciążliwości usunięcia gałęzi przy Cmentarzu Żydowskim- gałęzie są w
pasie drogowym na ul. Czarnowiejskiej, zostały usunięte na koszt zarządczy drogi.
Z orzecznictwo sądowego wynika, że bezpośrednio zagrożenia z pasa drogi należy do
zarządcy.

W sprawie zamknięcia Domy Dziecka w Jasieniu- (Radnej Ewie Chmielarz oraz
Radnemu Grzegorzowi Kolbuszowi) w tej sprawie wystąpimy do Starostwa
o wyjaśnienia. Jeśli te plany rzeczywiście mają miejsce przychylamy się do apelu
Państwa w sprawie zatrzymania Domu Dziecka na terenie Gminy Brzesko.
Radnej Barbarze Borowieckiej- z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a Gminą
dotyczącej korzystania z ul. Jodłowskiej wynika, że zakończenie robót winno nastąpić
do końca maja br.
Radnemu Stanisławowi Górze- w sprawie wywozu ziemi na działce- tereny są
własnością Skarbu Państwa, we władaniu GDDKiA, natomiast sąsiadująca działka jest
we władaniu mieszkańca z miejscowości Okocim. Wystosujemy pismo w sprawie
uporządkowania działek, zarówno do jednego jak i drugiego właściciela.
Radnej Ewie Chmielarz – w sprawie ul. Wiślanej- wystosowano wniosek do ZDP
o wycinkę lub korektę drzew na wysokości boiska. Odnośnie przeszkody na ul.
Leśniej, zostanie to wyjaśnione przez wykonawcę.
Radnemu Marcinowi Ciurej- sprawa ul. Na Górkach omawiana była podczas
dwukrotnych

wizji

w

terenie

wraz

z

przedstawicielem

PKP,

jak

również

podwykonawców uzbrojenia teletechnicznego oraz wod-kan. Sieci te nie są odebrane
przez

RPWiK.

Podczas

ostatniego

spotkania

określono

konieczność

pilnego

zakończenia prac utrudniających bezpieczne przejście mieszkańców. W piątek
podwykonawca złożył wymagane papiery do RPWiK który oceni możliwość odbioru
sieci. W zależności od czasowych rozstrzygnięć podjęte zostaną działania Gminy w
celu sposobu zabezpieczenia przejścia dla mieszkańców.
Radnemu

Piotrowi

sporządzone

zostały

Wyczesanemu-w
materiały

sprawie

niezbędne

do

strefy

gospodarczej

wniosku

o

w

Buczu-

wydanie

decyzji

środowiskowych uwarunkowań. W listopadzie 2015 roku złożyliśmy wniosek o
wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań i zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w tej sprawie. Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o opinie co do potrzseby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do
zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Krakowie wezwał do uzupełnienia kart informacyjnej
przedsięwzięcia. Autor materiałów stanowiących załącznik do decyzji środowiskowych
uwarunkowań dokonuje korekt uzupełniających. Z uwagi na zaostrzenie przepisów
ustawowych co do konieczności wykonywania prac analitycznych dla całej gminy
w przypadku punktowej zmiany studium, sporządzenie mpzp dla tego terenu wiąże
się
z dużymi kosztami, dlatego rozważenie jest przeprowadzenie postępowania
dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
zamiast określenia funkcji tych terenów w drodze mpzp.
Radnemu Krzysztofowi Ojczykowi- w sprawie budynku starej poczty – w II kwartale
zostanie zorganizowane posiedzenie wyjazdowe członków Społecznej Komisji
Mieszkaniowej mające na celu dokonanie przeglądu technicznego budynku po byłej
Poczcie przy ul. Browarnej. W sprawie studzienki telekomunikacyjnej- znajdowała się
ona poza pasem drogowym na terenie będącym własnością Browaru. Gmina nie jest
odpowiedzialna za to zdarzenie i nie jesteśmy obciążeni żadnymi kosztami. W sprawie
planowanego zjazdu z terenu Browaru na obwodnicę Brzeska- Burmistrz Brzeska
zwracał się wielokrotnie pisemnie i osobiście do spółki Carlsberg w kwestii jak
najszybszego wykonania zjazdu. Przedstawiciele spółki zapewniają, że cały czas
prowadzone są działania zmierzające do zaprojektowania i wykonania zjazdu.
Z otrzymanej informacji pisemnej wynika, że biuro projektowe jest w trakcie
opracowania koncepcji projektowej, organizacji ruchu oraz operatu wodno-prawnego
i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji WZiZT.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, aby burmistrz sobie nie
żartował, komisja mieszkaniowa zgodnie z prawem decyduje o przydziale mieszkań,
a nie zajmuje się przeglądami technicznymi budynków. Składa oficjalny wniosek i
chce w dalszym ciągu wiedzieć na jakim jest to etapie i na czym się stoimy?.
Ad 19. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Maria Kądziołka, wiemy, że z dyrekcją PKP prowadzone są rozmowy dot.
przekazania nam terenu pod parking. Czy zapadły jakieś decyzje? Następnie
poruszyła sprawę „Białych księg”. Opracował Pan białe księgi, czy jest możliwość
zapoznania się z nimi, czy można było by przesłać je emailem, bądź powiedzieć gdzie
moglibyśmy się z nimi zapoznać?
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że one są do wglądu
u Inspektora Pana Zbigniewa Matrasa, który jest zatrudniony na pół etatu w Związku
Międzygminnym.
Naczelnik

ITK

Bogdan

Dobranowski,

odpowiedział

w

sprawie

PKP,

poinformował, że wystąpiono do Wojewody, ponieważ toczy się postępowanie
uwłaszczeniowe. Ten grunt jest tylko we władaniu PKP. Wystąpiliśmy, aby ten teren
złomowiska wyłączył z tego procesu uwłaszczenia. Zmierzamy w tym kierunku, by
ten grunt pod parking był przekazany nieodpłatnie, zobaczymy czy się uda.
Radna Maria Kądziołka, nie rozumie dlaczego PKP upiera się, skoro wybudując
parking przede wszystkim im poprawią infrastrukturę, ponieważ mieszkańcy będą
korzystać z ich usług.
Pani Marta Kostrz (przedstawiciel sklepów „Spar” Polska) reprezentująca sklep na
ul. Partyzantów 22a w Brzesku. Przedstawiła, iż sklep został otwarty 16 kwietnia
2015r. został bardzo dobrze przyjęty na osiedlu przez lokatorów. Sklep prowadzi
działalność spożywczą, jest koncesja na alkohol 4,5 % ubiegają się na alkohol
wysokoprocentowy. Wyjaśniła, że trwa już to dość długo, wnioskowali do Urzędu o
przyznanie koncesji. Z informacji jakie otrzymali, wszystko koncesje są już zajęte. Na
dzień dzisiejszy 75 koncesji jest rozdzielonych, lecz jest 7 wolnych koncesji w
gastronomii. Wnioskuje o przeniesienie koncesji do detalu. W 2014 roku podobną
kwestie Rada rozpatrywała i część koncesji zostało przeniesionych, bodajże 5 a dwa
zostały wolne. Ich sklep zatrudnia 8 osób, w tym 6 osób jest na etacie a 4 osoby są z
Urzędu Pracy. Stwierdziła, że nie mogą się rozwijać, ponieważ nie są konkurencyjni
na tyle ile powinni być. Zwróciła się do Radnych, aby przenieśli koncesje z
gastronomii do detalu.

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk stwierdził, że być może należy się
pochylić nad tą kwestią. Stosowne projekt uchwały zostanie opracowany, aby
wszystkie komisje zapoznały się a radni wypowiedzieli. Jeśli będzie wola większości to
wniosek zostanie zrealizowany. Dodał, że wstępnie trzy komisje już omawiały ten
temat. Informacje źródłowe już zostały przeanalizowane. Pozostała teraz tylko
kwestia decyzji radnych.
Ad.20 Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podziękował
wszystkim za obecność i zamknął obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Brzesku.

Obrady trwały od godziny 10:00 -18:40
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