
RADA MIEJSKA
W BRZESKU

s23OO Bzesko, ul Glou'aciiego 5'l

t8l. 14 €i 55',i3C PROTOKOL NrXIIU2015

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
27 sieronia 2015 r. roku w sali Obrad Urzgdu Miejskiego

w Brzesku ul. Glowackiego 51, Brzesko w godzinach 10.00-15.30

Obradom Sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczyla Wiceprzewodniczqca Rady
Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz

W sesji udzial wziglo 20 radnych:

I. BABICZ BOGUSLAW

2. BOGUSZKRZYSZTOF

3. BOROWIECKABARBARA

4. BRZYKFRANCISZEK

5. CHMIELARZ EWA

6. CIUREJ MARCIN

7. GAWI,AKJERZY

8. C6RA STANISI,AW

9. Maria Kqdziotka

IO. KLIMEK LESZEK

II. KNAGAEDWARD

12. KOLBUSZGRZEC,ORZ

13. KUCTAMARIA

14. KWASNIAKADAM

I5. LUBOWIECKA ANNA

I6. SMOI-UCHAADAM

17. SPROSKI KAZIMIERZ

I8. SORYSJAROSLAW

19. STEPAKKRZYSZTOF

20. WYCZESANY PIOTR
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Radny nieobecny usprawiedliwiony OJCZYK KRZYSZTOF

Ponadto udzial wzigli:

o Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,

o Sekretarz Gminy Stanislaw Sulek,

o Zastgpca Burmistua Jerzy Tyrkiel,

o Skarbnik Celina Lanocha.

o Przewodniczqcy Zan4d6w Osiedli oraz Soltysi Gminy Brzesko jak r6wnie2
zaproszeni goScie wg zal4czonej listy obecno6ci.

Ad. l. Otwarcie sesji i strrierdzenie prawomocno3ci obrad.

Wiceprzewodnic4ca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz otworzyla obrady XIII
Sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Powitata zebranych na sali obrad Radnych, wszystkich
zaproszonych goSci. W obradach sesji uczestniczylo 20 radnych.

Ad.2. Przedstawienie porzqdku obrad.

Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz poinformowala. 2e
porz4dek obrad wraz z materialami zostal Radnym dorgczony w ustawowym terminie w
zwiyku z czym zapytala: Czy wszyscy Radni otrzymali materialy na dzisiejsz4 sesjg? - uwag
nie bylo - Wiceprzewodniczqca stwierdzila, ze materialy zostaly dorgczone prawidlowo.

Nastgpnie Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej przedstawila proponowany porzedek obrad
sesj i.

l. Otrvarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.

2. Przedstawienie porzqdku obrad.

3. Przyjgcie protokol6w z sesji odbyych w dniach 27 marca" 29 kwietnia, 22 maja i 9
czerutca 2015 r.

4. Interpelacjeradnych.

5. Zapyania radnych.

6. Z^ptta,nia przewodnicz4cych jednostek pomocniczych Gminy.

7. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego &ialalno5ci za okres od ostatniej sesji.

8. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwal Rady Miejskiej za okes od ostatniej
sesj i.

9. Sprawozdania z posiedzeri komisji stalych Rady Miejskiej za okes od ostatniej sesji.

10. lnformacja Burmistrza Brzeska na temat funkcjonowania Mlodzie2owej Rady Gminy
oraz Rady Senior6w.

I l. Ocena stanu zadfuZenia Gminy - stan SciqgalnoSci podatk6w i oplat lokalnych.
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12. lnformacja na temat przygotowania plac6wek o5wiatowych do nowego roku szkolnego
2015/2016.

13. Podjgcie ucbwal w sprawach:

I ) zmiany Uchwaty Budzetowej Gminy Brzesko na rok 201 5;

2) zmiany uchwaly nrYl23l20l5 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015
r. w sprawie Wieloletniej Progrozy Finansowej Gminy Brzesko;

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;

4) zmiany uchwaly w sprawie zarz4dzenia poboru oplaty skarbowej w dro&e inkasa,

wyznaczenia inkasenta i oke6lenia stawki prowizyjnego wynagradzania za

inkaso;

5) utworzenia odrgbnych obwod6w glosowania;

6) zasiggnigcia od Komendanta Wojew6dzkiego Policji w lfuakowie informacji o
kandydatach na lawnik6w:

7) powolania zespolu do przedstawienia opinii o kandydatach na lawnik6w;

8) zmiany Statutu Miejskiego Odrodka Pomocy Spolecznej w Brzesku;

9\ pnyjgcia Strategii Rozwiqzywania problem6w Spolecznych na terenie Gminy
Brzesko na lata 2015 - 2020.

14. Odporviedzi na interpelacje i zapyania radnych.

15. Odpowiedzi na zapytania przewodnicz4cych jednostek pomocniczych Gminy.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. ZamkniEcie obrad sesji.

Uwag radnych do porz4dku sesji brak.

Ad.3. Przyjgcie protokol6w z sesji odbytych w dniach 27 marc ,29 kwietnia, 22 maja i 9
czerwce 2015 r.

Protokoly z sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbyych w dniach 27 marca,29 kwietnia,22
maja i 9 czerwca 2015 r. byty wylo2one do wgl4du w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku, nikt
nie wni6sl do nich poprawek w zwi4zku z powyZszym Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej
Ewa Chmielarz poddala pod glosowanie ich przyjgcie - glosowano :

. Protokril z dnia 27 marca 2015 r - glosowano 13 za, 0 przeciw, 6 wstrzymuiqcach;
o Protok6l z dnia 29 kwietnia 2015 r - glosowano 13 za, 0 przeciw, 7

wstrzymujecych;
o Protok6l z dnia 22 maja 2015 r - glosowano 13 za, I przeciw, 6 wstrzymuiqcych;
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o Protok6l z dnia 9 czerwca 2015 r-glosowano14za,0 przeciw,6
wstrrymuj4cych;

Ad.4. Interpelacje radnych.

Interpelacje zglosili:

Radny Franciszek Brryk - w zwiqzku z pismem mieszkanc6w os. Zalesie w oparciu r6wnieZ
o rozmowy z nimi przeprowadzone, zwracam sig z wnioskiem o uiQcie w planach remont6w
dr6g gminnl'ch w 2016 roku remontu drogi na tym osiedlu w zakesie przedstawionym w
piSmie. Pragng nadmienid, 2e droga ta opr6cz normalnej funkcji, mogla by sig stai
fragmentem trasy rowerowej prowadzqcej w kierunku wsi Uszew. propozycja takiej trasy
powstala pned laty i chocia2 nie weszla do realizacji to jest wykorzystywana przez
mieszkaic6w jako altematywna w stosunku do ruchliwej &ogi DK 75. w zal4czeniu pismo
mieszkaric6w os. Zalesie.

Radny Grzegorz Kolbusz :

l. Szanowny Panie Burmistrzu z informacji kt6re do mnie docieraiq wynika, 2e osoby
zatrudnione w przedszkolach (z wylqczeniem nauczycielek) mai4 wyplaty konstruowane w
taki spos6b, Ze dodatek za wysfugg lat w pol4czeniu z pensjq zawsze tworzy krajowq pensjg
minimalnq. Powoduje to powstawanie takich syuacj i ze przykladowo osoba, kt6ra pracuje 30
lat w zawodzie dostaje .,najnizsze krajowq" tak samo jak osoba zatrudniona pierwszy miesiqc.
Uwa2am taki stan zeczy za demotywuiqcy i skrajnie niesprawiedli*y, dlatego pyam pana

Panie Burmistrzu, dlaczego taka sytuacja ma miejsce i kiedy sig ten stan rzeczy zmieni.

2. Panie Burmistrzu podczas sesji 30 stycznia interpelowalem w sprawie dworca
autobusowego w Brzesku. Proszono mnie wtedy o cierpliwosd. Dzisiaj, po siedmiu
miesiacach czekania chcialbym dowiedziei sig jakie dzialania zostaly podjgre przez ten czas.
aby przyspieszyd budowQ tego dworca? Chcialbym r6wnie2 uzyskad jednoznaczn4 odpowied2
czy dworzec ten w og6le bgdzie budowany czy tez inwestor od tych plan6w odstqpil?. oraz
jezeli inwestor zrezygnowal z budowy dworca to czy pan Burmistrz ma na takq syuacig
jakieS plan altematywny.

3. Panie Burmistrzu chcialbym dowiedzied sig na jakim etapie sE prace przy budowie
strefy aklyrvno5ci na Buczu.

4. Panie Burmistrzu apelujg do Pana, aby odstqpil pan od plan6w sprzedazy czqSci
dzialki nale2Ecej do MPEC w Brzesku prywatnemu inwestorowi. Jest ro dzialka kt6rej
wartoSd mo2e wielokotnie wzrosn4i po wybudowaniu w jej sqsiedztwie planowanej drogi. a
sprzedt2 w tym momencie mo2e byd uwazana za skrajn4 niegospodamosi. Dodatkowym
atutem tej dzialki jest to ze mozna by w to miejsce przeniesd z ulicy przemyslowej
skladowisko BZK dziqki czemu zakonczq sig protesty mieszkafic6w ulicy cranitowej. a
gmina zyskala by po BZK bardzo konkurencyjnq dzialkg z halami pod wynajem co
generowalo by dla nas realny dfugotrwaty doch6d.
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Radny Krzysztof Bogusz :

l. Weryfikacja stanu gospodarki lowieckiej na terenie Gminy Brzesko / wie6
Sterkowiec

Szanowny Panie Burmistrzu,

Mieszkaricy wsi Sterkowiec zwracajq sig z apelem o podjqcie dzialai zmienaj4cych do
ograniczenia ujemnych skutk6w ekonomicznych, kt6re dotykajq gospodarstwa z powodu
nadmiemej populacji dzik6w na terenie naszej miejscowoSci.Od kilku juz lat regulamie dziki
niszczq uprawy, kt6re kilkadziesi4t os6b z naszej miejscowoici mimo r62nych przeciwno6ci
stara sig za wszelk4 ceng utrzymad. Licz4ce kilkana5cie sauk watahy dzik6w stanowiE
r6wnie2 du2e zagro2enie dla bezpieczeistwa mieszkaric6w. szczeg6lnie malych dzieci. Dziki
mozna spotkad w bezpo5redniej blisko5ci gospodarstw domowych. w ostatnim czasie doszlo
r6wnie2 do atak6w dzik6w na zwierzQta domowe (w efekcie przynajmniej jeden pies zostal
dotkliwie pokaleczony). Dziki w naszej miejscowosci to temat przewodni prawie kazdego
dnia - mieszkaricy pilnujq nocami swoich upraw, grodzq je. a mimo to nie sq w stanie
zapobiec ich zniszczeniu. Kilkaset os6b nie mo2e calej energii po5wigcad dzikom, skoro jest
to kompetencja kola lowieckiego i os6b w nim stowarzyszonych - bo zakrawa to na jak4S
paranojg. Niedawno zakohczyly si9 Zniwa - w wielu przypadkach zebrane zboie ze
zniszczonych zasiew6w nie pokrylo nawet w czESci kosau prowadzonych prac.
Odszkodowania wyplacane przez kola lowieckie sq nieproporcjonalne do zniszczeit
dokonanych pnez dziki, a ich uzyskanie jest zmudne i nie przynosi oczekiwanych efekt6w.
Wiele os6b rezygnuje ze starari o wyplatg odszkodowania.

Apele do k6l lowieckich i deklaracje k6l lowieckich o tym, Ze podejmuj4 dzialania
zmierzaj1ce do redukcji liczby dzik6w nie daj4 wigkszych efekt6w. Dzik6w wrgcz przybyrva
na naszym terenie!

Uwazamy, Ze czas pnejit od pisemnych i slownych deklaracji do konkretnych dziala6.
Mieszkaricy maiE do56 raczenia ich wyuczonymi formulkami o tym, ze.,dziki nie stanowi4
zagrozenia", ze ..to wina zdegradowanych p6l" lub ,,os6b dokarmiajqcych dziki". Tego typu
&ialania dobrze prezentuj4 sig jedynie medialnie or.v na spotkaniach, jednak nie przynoszq
2adnej ulgi mieszkaricom. kt6rzy ponosz4 wymieme straty finansowe liczone w setkach i
tysiqcach zlotych. Trzeba sobie r6wnie2 odpowie&ie6 na pyanie - co jest wazniejsze -
interes k6l lowieckich, czy tez wlasnosi pryrvatna niszczona przez dziki? Nasza miejscowosi
nie mo2e byi ostoie dla dzikiej zwierzyny, poniewa2 w pierwszej kolejnosci powinniSmy
dbad o bezpieczeristwo mieszkaric6w oraz chroni6 ich mienie.

Maj4c powy2sze na uwadze wnioskujemy o:

- przeprowadzenie odstrzalu redukcyjnego &ik6w, w celu obni2enia ich populacji o 50%.

- zwigkszenie nadzoru nad gospodarkq lowieckq na terenie Gminy Brzesko - uwzglgdniaiqc
niekorzystne zmiany zwiqz.ane z przegrodzeniem tras migracji zwierz4t przez autostradg 44
(a co za tym idzie skanalizowaniem migracji dzik6w m.in. na terenie wsi Sterkowiec), a tak2e
poglgbiajqcym si9 procesem zarastania p6l,
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- informowanie mieszkafc6w o terminach polowari (a nie tylko Urzgdu Miejskiego,
poniewaz ta informacja nie dociera do os6b zainteresowanych).

Tej samej treSci apel zostal r6wnie2 przeslan y do Zarz1du Ok:rggowego pZtr_.

Z 96ry dzigkujg za podjgcie stosownych dzialafi.

2. Podigcie dzialai zmierzai4cych do utwonenia bud2etu obyrvatelskiego i funduszu
soleckiego.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam sig z wnioskiem o rozpoczgcie prac zmienaj4cych do wdro2enia bud2etu
obywatelskiego w Gminie Brzesko. Bud2et obywatelski nazywany r6wnie2 partycypacyjnym
to proces w kt6rym mieszkaricy decydujq o przeznaczeniu czgsci bud2etu gminy. Decyzje
mog4 byi podejmowane bezpoSrednio przez mieszkaric6w, bqdZ za po5rednictwem
organizacji spolecznych. Najwazniejszym elementem bud2etu obyvatelskiego s4 regulame
spotkania mieszkaric6w z przedstawicielami wla&, podczas kt6rych rozmawia siE o
przeznaczeniu wsp6lnych pienigdzy.

Wiele os6b z^ptia dlaczego jednak mieszkaricy w og6le mieliby decydowad o wydatkach z
budzetu gminy? Odpowiedz jest prosta - dlatego, 2e to ich wlasne pieni4dze. Nie nale24 one
do radnych, czy burmistrza tylko wlainie do mieszkaric6w, kt6rzy sq gospodarzami gminy.

W arto zauwiyt, 2e wdro2enie budZetu partycypacyjnego sprzyja zmianie alokacji (rodk6w
bud:Zetowych w kierunku inwestycji pnyczynialqcych sig do poprawy warunk6w Zycia
r6wnie2 w tych czg5ciach miasta i gminy kt6re sq czasami zapominane przy podziale
5rodk6w.

R6wnocze5nie chcialbym nadmieni6, Ze budZet obl,rvatelski zostal ju| wprowadzony m.in. w
Bochni. Nouym WiSniczu oraz innych wigkszych miastach regionu. S4 ju2 analizy jak
poprawnie zdroZyt, tego typu rozwiqzanie i jak uniknqd problem6w - pozwoli to sprawienie
wprowadzid r6wnie2 bud2et obyNatelski.

Kolejna spraw4 jak4 chcialbym juz teraz poruszyi, aby zostala wreszcie przedyskutowana w
spos6b meryoryczny - to sprawa wyodrgbnienia funduszu soleckiego. Aby solectwo
otrzlrnalo pienildze rada gminy musi podjqd uchwalg o wyodrgbnieniu funduszu soleckiego
do 3l marca roku poprzedzaj4cego rok, w kt6rym wydatkowane zostane Srodki (tak wigc
uchwalg o wyodrgbnieniu funduszu soleckiego na rok 2017 trzeba podj46 do 3l marca roku
2016). Dodatkow4 zachgt4 dla Gminy do wyodrgbniania funduszu soleckiego powinien byi
fakt. 2e istnieje mo2liwo56 otrzymania zwrotu czgsci poniesionych wydatk6w z bud2etu
paristwa.

Z g6ry dzijkujj za odpowied7 i podjgcie stosownych dzialari.

3. W sprawie przekazatiz Srodkriw z ilzierLawy boiska sportowego w Sterkowcu na
jego ogrodzenie.

Szanowny Panie Burmis ttzu,
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Na dzisiejszej sesji Rada Miejska bgdzie glosowala nad, przeznaczeniem jrodk6w na pokrycie
zakupu material6w niezbgdnych do wykonania remontu boiska sportowego w miejscowoici
Bucze. Dlatego tez chcialbym wnioskowad o zastosowanie analogicznej procedury w
miej scowo5c i Sterkowiec.

w imieniu klubu sportowego Blgkitni Sterkowiec i mieszkanc6w wsi Sterkowiec zwracam sig
o przeznaczenie w bieZqcym roku bud2etowym 6rodk6w pocho&qcych z wynajmu dzialki na
kt6rej znajduje siE boisko sportowe na jego ogrodzenie. Boisko wykorzystywane jest
aktuafnie na magazyn material6w budowlanych dla firm realizujqcych prace przy
modemizacji linii kolejowej. wynajem jest realizowany od czerwca br. i prawdopodobnie
zakohczy siE w pazdziemiku. Firma wynajmui4ca teren zadeklarowala wyr6wnanie terenu
oraz posianie trawy. ze wzglgdu na otoczenie boiska - a wigc bliskie sqsiedztwo lasu, oraz
czgste dewastacje boiska w latach ubiegtych pnez dzlki - wykonanie ogrodzenia jest wrgcz
niezbgdne, aby prace wykonane przez najemca nie zostaty w k6tkim zniszczone pnez dziki.

Rozumiejqc 2e wysokoS6 6rodk6w jest ograniczona prosimy o zakup material6w
budowlanych, natomiast prace budowlane planujemy wykonad we wlasnym zakesie.

odtworzone boisko bgdzie wykorzystyrvane nie tylko przez mieszkaric6w Sterkowca, ale
mam r6wnie2 deklaracjg Pana Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jadownikach, ze wr;tZa
on zainteresowanie tym aby na boisku w Sterkowcu odby,waty sig zajgcia klubu sportowego
Aslan Jadowniki-

R6wnocze5nie chcialbym nadmienid Ze mieszkaricy we wlasnym zakesie starajq sig
doprowa&ii do wykonania remontu obiektu szatniowego. Jestedmy na etapie pozyskiwania
okien oraz drmvi. Znalazly sig r6wnie2 osoby kt6re zadeklarowaly wykonanie w okesie
jesiennym prac wewnqtrz budynku.

Z 96ry dzi9ku19 za podjgcie stosownych dzialari

Radny Marcin Ciurej

l) DOTYCZY: lnterwencji w sprawie zaro5nigtego chodnika na ul. Dworcowej.

Zwracam sig z uprzejmq prodb4 do Pana Burmistrza o interwencjg u zarzqdcy ul.
Dworcowej mieszcz4cej sig w Brzesku - Slotwinie w sprawie usuniqcia krzak6w
zarastai4cych chodnik wzdluz tej drogi. chodnik zarodniqty jest wzdluz czgsci ulicy
Dworcowej /od Dworca PKP do ulicy Mikolaja Kopemika./. Krzaki przechodzece z terenu
kolejowego spowodowaly, i2 polowa szerokoici chodnika nie nadaje sig do uzytku przez
pieszych. obecny stan, powoduje trudnosci w dotarciu przez mieszkahc6w do przystanku
autobusowego mieszczqcego sig przy w/w ulicy.
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ZbliZa si7 rok szkolny. dzieci wracajq do szk6l i z pewno3ciq b9d4 korzystad z
komunikacji zbiorowej - zar6wno z uslug MPK Brzesko oraz prywatnych przewo2nik6w,
zatem nale2) zapewni6 im bezpieczn4 moZliwodi dotarcia do przystanku autobusowego.

W zu,iqzku z tym bardzo proszg o interwencjg w tej sprawie oraz zgodnie z $ 4l p. 5
Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku o pisemn4 odpowiedz w ciqgu 2l dni, jakie koki
podjql Pan Burmistrz w powy2szym temacie.

2) DOTYCZY: Zestawienia drog przeznaczonych do remontu przezpKp.

W zu'iqzku z remontem trasy kolejowej Krak6w - Rzesz6w przez PW Energetyka,
drogami gninnymi znajdujqcymi sig na Osiedlu Slotwina porusza sig wiele samochod6w
cig2arowych i maszyn budowlanych, kt6re powodujq zniszczenia tych dr6g. W wlzej
wymienionym temacie otrzymujg wiele pyan od mieszkaric6w Osiedla, kt6re dotyczq zakresu
remontu dr6g po zakoficzeniu tej inwestycji.

W zwiqzku z powylszym, zwracam sig z uprzejmq prodbq do pana Burmistrza o
przygotowanie /w formie pisemnej/ zestawienia zawierajqcego nazwy ulic. kt6re znajdujq siq
na terenie Osiedla Slotwina i s4 przeznaczone do remontu przez pKp Energetyka po
zakoriczeniu prac inwestycyjnych oraz zakresu prac, kt6re bgdq prowadzone na tych drogach.
Z wiadomoici jakie posiadam Urzqd Miejski podpisal umow€ na korzystanie z dr6g
gminnych z PKP Energetyka, w kt6rej s4 zawarte informacje dotyczece remont6w
zniszczonych dr6g podczas prowa&onych prac.

Zgodnie z g 4l p. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku, uprzejmie proszg o
pisemnq odpowi ed2 na powyhsz4 interpelacjg w ci4gu 2l dni.

3) DOTYCZY: Informacji na temat wykonania kanalizacj i w p6lnocnej czgSci Osiedla
Slotwina

W zw iqzku z wieloma p)taniami kierowanymi od mieszkaric6w Osiedla Slorwina w
sprawie mozliwodci wykonania kanalizacji sanitamej w jego p6lnocnej czgsci /dot. ulic:
Bagiennej. Wyspowej. Mokej i ostatniej czgSci ul. Kopemika./. zwracam siq do pana

Burmistrza o przygotowanie i przekazanie w formie pisemnej informacji, kt6ra bgdzie
zawierala szczeg6lowe informacje o mo2liwosciach dalszej budowy sieci kanalizacji
sanitamej w polnocnej czg5ci Osiedla Slotwina.

Zgodnie z g 4l p. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku, uprzejmie proszQ o
pisemn4 odpowiet2 na powyilszq interpelacjg w ci4gu 2l dni.

Radna Ewa Chmielarz -
l. W zwipku z podjgtyni dzialaniami reguluj4cymi technicznie drogg ( lqcznik)
pomigdzy ulic4 Trakt Kr6lewski, a ulic4 Ko5cieln4 bar&o proszg o nawiezienie jej
kamien iem i wyr6wnanie sprzgtem utwardzajQcym -

2. Zwracam sig z proSbq o ponowne interwencjg do Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich w
Krakowie w prawie przejscia dla pieszych na ulicy wislanej ( droga wojew6dzka nr 76g) w
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rejonie skrzyzowania z drogq powiatowq Nr 1340 K. Pro6ba moja podyktowana jest
bezpieczeristwem mieszkaric6w uzykujqcych tg drogE. PragnE nadmienid. iZ interpelacjg w
tej sprawie skladalam w grudniu 2014 roku i do tej pory nic w tym temacie nie wykonano.

3. W zwi4zku z koircz4c4 sig inwesrycj4- drogq wojew6dzkq przebiegajqc4 przez
Mokrzyska, zwracarn sig z proSbq o zwr6cenie sig do wykonawcy tej2e inwestycji o
zamontowanie barierek na dlugodci zjazdu do koiciola. Prosbg swq mot),wujg tym . Ze ten
zjazd jest wykonany pod takim spadkiem, 2e w przyszlo5ci ( a zwlaszcza w zimie) bgdzie on
stanowil zagroilenie nie tylko dla samochod6w, ale tak2e rowerzyst6w i pieszych. Bardzo
proszg o przekazanie tego problemu inwestorowi.

4.Zwracam sig z ponown4 pro5bq o zamontowanie wiaty przystankowej na ulicy Siostry
Faustyny. Wiata na tym przystanku byla zdemolowana przez samoch6d i w zwiqzku z tym, iZ
z tego przystanku korzysta bardzo du2o mieszkaric6w bardzo proszg, aby przed okesem
jesienno-zimowl,rn zamontowa6 tam ponownie wiatg.

Ad.5. Zapytania radnych.

Radny Edward Knaga - przypomnial, Ze w roku ubieglym omawialiSmy kwestig wykonania
przepust6w drogowych pod ulice Kossaka. Pod ulic4 znajduje sig kqg, kt6ry w % jest
zamulony co powoduje, 2e przy wigkszych opadach deszczu nie pomiesci on wigkszej ilosci
wody. Jest tam zanizenie terenu i przy duzych opadach deszczu ta droga mo2e byd na
pewnym odcinku nieprzejezdna. Stan cieku wodnego od basenu jest w stanie kryycznym i
nale2aloby go poprawid.

Radny Boguslaw Babicz - poruszyl kwestig obiekt6w gminnych, kt6re nie sq
zagospodarowane. Obiekt6w takich przybyva i prosi by pan burmistrz przedstawil plany
gminy w tym zakresie.

M6wi o szkole w Wokowicach , Rynek 16, budynek poczty przy ul. Browamej po bibliotece
na ul. Puszkina i budynek Lecznicy Zwierz4t kiedy zostanie stamt4d wyprowadzony
Wydzial OSrviaty i budynek sprzedany bo stan tego budynku jak i samego parkingu
generowalby bar&o duze wydatki.

Jest obecny na sesji nowy pan prezes spolki MPK, radny prosi by przedstawil konkretny
pomysl rozwoju MPK , gdyz jest to wazne poniewaz bgdziemy juz niedfugo rozmawiad na
temat budzetu roku przyszlego i zapewne o dofinansowaniu dzialalnoici sp6lki. Radny
zwr6cil uwagg na konkretnym pnykladzie linii nr 3 g&ie zaobserwowal i2 autobusy MpK
jezdzq puste. Prosi by norly pan prezes jak najszybciej przedstawil radzie koncepcjg
funkcjonowania Sp6lki MPK.

Radna Barbara Borowiecka - zapyrala w temacie dot. interwencj i mieszkanki ul. Lesnej w
temacie planowanego, wlajciwego oddania do uzltku zjazdu z autostrady.Radna zwr6cila sig
do Burmistrza Brzeska o interwencig u wlasciciela dzialki przy ul. Kr6lowej Jadwigi w
sprawie dot. pilnego uporzqdkowania tej dzialki.
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Radny Grzegorz Kolbusz - Szanowny Panie Burmistrzu dzigkujg za reakcjq na mojq
interpelacjg z dnia 9 stycznia i naniesienie pigknych kolorowych pas6w na ulicy Uczestnik6rv
Ruchu Oporu jednak muszg stwierdzid,2e na ulicy tak zniszczonej poza aspektem wizualnym
nie daj4 one chyba Zadnych korzy5ci. Proponujg, aby jak najszybciej wyremontowai tq ulicE
albo podnieSd oba przejScia przez jezdnie tworzqc z nich pr6g zwalniaj4cy.

Radny Adam KwaSniak - zapttal kiedy zostanie uruchomiony platny parking przy ul.
Powstaric6w warszawy. Teren parkingujest obecnie nie uporzadkowany i moze pny okazji
platnego parkingu bgdzie tam duzo czy5ciej. Przykladem tego jest parking przy ul.
Glowackiego na wprost Urzgdu gdzie moZna podziwiai jak jest czysto i estetycznie.

Radny Krzysztof Bogusz -
l) zapylo,l w sprawie dotycz4cej obrad sesji w wersji online. pojawila sig informacja, ze

dzisiejsze obrady sesji bgdzie mo2na oglqdad w wersj i online tymczasem strona ta
jest nieaktywna.

2l udzial gminy w programie Prosument - Na pocz4tku 2015 zwracalem uwagg na
mo2liwoid udziafu Gminy Brzesko w programie ..prosument". Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oglosil konkurs o dofinansowanie
przedsigwzig6 w ramach programu prosument. Dofinansowanie z NFOSiCW mogq
uzyskad przedsigwzigcia, kt&e zuti4zane sq z zakupem i montaZem instalacji
odnawialnych 2r6del do produkcji energii elektrycznej lub ciepla, na potrzeby
istniej4cych lub bgd4cych w budowie budynk6w mieszkalnych.

Nab6r wniosk6w dla Jednostek Samorz4du Terltorialnego trwa od 10.0g.2015 do
wyczerpania 5rodk6w. 50 mln zlotych to kwota jaka zostala przeznaczona dla
samorzqd6w na zakup i monta2 mikro instalacji odnawialnych 2r6del energii.

Proszg o informacjg jakie dzialania od tego momentu zostaty podjEte i jakie obiekty
brane s4 pod uwagg do realizacji wspomnianego programu na terenie Gminy Brzesko.

3) Pnez dlu2szy okres czasu fontanna na brzeskim rynku byla regulamie
zanieczyszczona piaskiem. Radni otrzymyvali informacje, 2e robiq to dzieci.
ostatnim czasem to zjawisko ustalo. Mam wigc zapytanie - czy dzigki monitoringowi
miejskiemu mali sabota2ysci zostali uigci oraz czy udalo sig ustali6 sk4d na rynku
mieli dostgp do piasku?

Radna Ewa chmielarz poruszyla problem parkometr6w. kt6re nie wydai4 resay. w innych
miastach funkcjonuiq parkometry *ydaiqce reszty i nie sprawiai4 mieszkafcom problemu,
prosi o udzielenie odpowiedzi Pana przez Dyrektora BOSiR.

Ad.6. Zanvtania orzewodniczacvch iednostek oomocniczvch Gminv.
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Zapytania zglosili Radna Anna Lubowiecka:

I ) Bardzo duzy problem w Szczepanowie stwar,a dzika zwierzyna. Zar6wno w &ieri jak
i w nocy stada dzik6w przechodzq pomigdzy domami dlatego prosi o zwr6cenie sig
w tej sprawie do Kola Lowieckiego bo problem jest narastajecy.

2) Radna poruszyla problem scalania autostradowego grunt6w w Szczepanowie. Na
r6zne spotkania sq zwotywani mieszkancy jak r6wnie2 s4 kierowane pisma do grniny
bo I &ialki gminne sq objgte procesem scaleniowym. Ma sygnaiy od geodet6w,
kt6rzy te scalania przeprowadzajq, 2e nie s4 obecni na tych spotkaniach
przedstawiciele gminy. Radna poprosila by brad udzial w tych spotkaniach.

3) W Szczepanowie od wielu lat na Osiedlu Na Wzg6rzu wystgpuje problem drogi. Tym
tematem zajmowala sig Komisja Cospodarki Komunalnej. Radna podkre6lila, Ze jest
to bardzo wa2na sprawa, m6wi o tym w kontek5cie pisma, kt6re w ostatnim czasie
wla5cicielka dzialki wystosowala do mieszkaric6w w kt6rym kieruje do nich
ostrzezenie, 2e je6li b9d4 naruszad jej wlasnoji to w6wczas skieruje sprawg do s4du.
Radna poprosila o powazne podjgcie rozm6w z wla5cicielkq gruntu.

Radny Marcin Ciurej zapytal w temacie budowy wodociqgu na ul. Stawowej i na Osiedlu
Slotwina. w jakim terminie zostanie rozpoczgta ta inwestycja. Na pocz4tku obecnej kadencj i
mialem zapewnienie Pana Burmistrza, 2e bgdzie pan prowadzil rozmowy z RpWiK w tej
sprawie, a sama inwestycja zostanie rczpoczgta jeszcze w tym roku. Te informacje
potwierdzil pan na zebraniu osiedlowym zapewniaj4c mieszkaric6w iz w tym roku rozpoczQte
zostane prace budowlane wodociqgu.

Radny poprosil o podanie terminu rozpoczgcia tej inwestycji.

Radny Grzegorz Kolbusz - poprosil o podanie kiedy zostanie wykoszona trawa na
cmentarzu 21'dowskim. Na ten cel zostaly zarezetwowane Srodki finansowe w bud2ecie
grniny.

Radny zapltal w sprawie dot. zalewania mieszkaric6w ul. Slonecznej w Brzesku przez wody
opadowe z hali przy CPN.

Radna Barbara Borowiecka zapttala w sprawie rozpoczgtych prac na dzialce pny
cmentarzu zydowskim za skrzyZowaniem, co tam bg&ie robione.

Radny Jaroslaw Sorys zawnioskowal:

l) Zwracam sig z uprzejmq proSb4 o uregulowanie statusu prawnego drogi publicznej o
nazwie ,,Za Oblas" poloZonej na dzialce 1618. Jest to jedyny spos6b, aby dokonai
rozgraniczenia &ialki co pozwoli w spos6b jednoznaczny ustalid granice drogi
dojazdowej do p6l. Brak rozgraniczenia dzialki, kt6rq ma we wladaniu Gmina Brzesko
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powoduje wieloletnie spory sQsiedzkie i ogranicza dojazd do p6l. poniewaz
kilkukotna polubowna pr6ba zalatwienia sporu nie przyniosla rezultatu jedynym
rozwiqzaniem wydaje siE geodezyjne rozgraniczenie i prawne uregulowanie w/w
dzialki. Z uwagi na wieloletni problem proszg o potraktowanie sprawy priorytetowo.
W imieniu Rady Soleckiej wyrazamy zdecydowany sprzeciw w sprawie wydania
decyzj i o ustaleniu lokalizacji dla zadania ,,Budowa oirodka radiokomunikacyjnego
oR Brzesko wraz z infrastruktura w miejscowoici Jadowniki na dzialkach nr. 6030.
6033. wniosek przeciw lokalizacji wiezy radiokomunikacyjnej oraz o podjecie dzialah
zmierzaj4cych do naklonienia inwestora do wyboru innej lokalizacji podjgli r6wniez
jednoglo5nie radni obecni l3 lipca 2015 r. na komisji Spraw Obyrvatelskich porzqdku
Publicznego i Promocji. Wyrazamy zaniepokojenie faktem, ze nie zostaty podjgte
rozmowy z Polskq Agencj4 Zeglugi Powietrznej o zmianie lokalizacji, na zmiang
kt6rej Agencja byla otwarta. Lokalizacje zaakceptowan4 wcze5niej przez Agencje i
wlaSciciela posesji wskazala w pi5mie Rada Solecka.
Proszg o udzielenie informacji dotycz4cych funkcjonowania stref przemyslowych oraz
podejmowanych dzialan sfu24cych pozyskaniu inwestor6w zainteresowanych
dzialalnoSciq w tych strefach. Dotyczy: strefa Jadowniki-Rgdziny, strefa ( tereny na
Buczu), strefa Pomianowski Stok

Soltys stanislaw Pacura zawnioskowal o okreilenie w przybli2eniu terminu oddania do
uzytku p6lnocnego zjazdu z autostrady. Mieszkaricy sq bardzo tym terminem zainteresowani
poniewaz wi42q to z nadziei4 zmniejszenia transportu cig2kiego przez ul. Jeziorarisk4 i
WiSlanq. Mieszkancy wlremontowanej ulicy Wi5lanej skarzq sig na spgkania dom6w bo
ogromna ilo56 cig:Zarowych samochod6w codziennie przeje2dzaj4 tq ulicq.

Mieszkaricy ulicy Wiilanej kof,cowego juz odcinka przy granicy z przyborowem pytaj4, czy
w ramach planowanego remontu dalszego ciqgu drogi ru 768 sq prowa&one rozmory przez
Gming Brzesko by w tych planach zostala ujgta budowa odcinka chodnika przynajmniej do
korica zabudowy ul. Wi5lanej, poniewaz wymagane bgdzie przejScie na drugq strong do
przystanku.

Wiceprzewodnicz4ca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz dodala. 2e sq plany
wykonania chodnika do kohca Mokrzysk i na pocz4tku Mokrzysk wigc naleZy zabezpieczyt,
Srodki finansowe na budowg tego chodnika.

Ad.7. Pisemne sprawozdanie burmistrza z jego dzialalnosci za okres od ostatniej sesji.

Sprawozdanie otrzymali radni w wersji papierowej w materialach na sesjQ.

Pyania do sprawozdania:

Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz zapytala w sprawie
budowy biologicznej oczyszczalni Sciek6w w Mokrzyskach. Jest podany termin zakoriczenia
prac 30 sierpnia br. , czy te prace zostan4 zakoirczone przed rozpoczgciem nowego roku
szkolnego.
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Radny Adam Kwa6niak - przypomnial, ze w ostatnich miesiqcach odbyty sig nadzwyczajne
zgromadzenia wsp6lnik6w miejskich sp6lek MPK, BZK, MPEC. Wykazane zostaly strary za
rok 2014 co 2le Swiadczy o tych spolkach. Radny zapyal jakie s4 przewidyrvane straty tych
sp6lek w roku 2015, czy sig co3 poprawi, czy co5 pogorszy.

Radny Jaroslaw Sorys w swoim sprawozdaniu pan burmistrz pisze, Ze w dniu 30 lipca br.
odbyl spotkanie z dyrektorem browaru w sprawie oczyszczalni sciek6w i dalszej wsp6lpracy
z Gminq Brzesko. W kontekScie tego spotkania zapytal, czy przedstawienie koncepcji
gospodarki wodno - sciekowej o kt6rq wnioskowaliSmy na komisji finansowej w miesi4cu
styczniu jest mo2liwe, czy cod na ten temat wiadomo. Jest to pytanie nie tylko do pana
Burmistrza ale r6wnie2 do Prezesa RPwiK. Minglo juz p6l roku wigc chcielibysmy wiedzie6
co sig w tym temacie dzieje.

Radny Adam Smolucha w sprawozdaniu jest informacja na remat odbyego spotkania z
Zarzqdem Krakowskiego Banku Ekonomicznego. kt6rego tematem bylo utworzenie strefy
ekonomicznej. Poprosil o podanie ustaleri z tego spotkania.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedzial na zapltania radnych w sprawach dot.
utworzenia stref przemyslowych. To zadanie jest dosd skomplikowane i nie bgdzie
rozstrzygniQte w tak k6tkim czasie. By powstala taka strefa to musi to trwad ponad rok
natomiast wltyczone zostaty pewne dzialania, kt6re chcemy zrealizowa(,. Brzesko bylo jedn4
z dw6ch gmin w Polsce, kt6ra pozyskala jrodki na srednie strefy aktlvnoSci gospodarczej i
jest to strefa na Pomianowskim Stoku. Zyskow z tego tltulu mozemy oczekiwad, ale nie od
zaraz bo najpierw musimy te grunty uzbroid.

Gmina posiada dwa tereny gdzie takie strefy mogq zostad uruchomione tj. prywatny teren
pomigdzy Brzeskiem a Jadownikami - pnyblilyl co tam jest juz przygotowane. Jedli w tym
kierunku chcielibysmy prowadzid dzialania to jest potrzebny udzial wlajciciela tych teren6w
bo ta droga bEdzie prowadzila gl6wnie do jego teren6w. w tej chwili te tereny sq r6wnie2
skomunikowane poniewa:Z se remontowane ulice Starowiejska, Solskiego i Zydronia i
spokojnie ta komunikacja mo2e sig tam odbywad tym bardziej, 2e po oddaniu nowego zjazdu
z autostrady czg6i samochod6w w kierunku p6lnocnym bgdzie mogla sig odbyvai tym
nowym zjazdem i ulica Solskiego bgdzie odciqzona. Nasza gmina doprowadzila do budowy
zjazdu za kwotg blisko 40 mln zlotych w kt6rym r6wnie2 gmina partycypuje. Na remonty ulic
Solskiego, Kopemika i wi5lanej w ostatnich latach wydalismy miliony zlotych. Gmina jest
wlaicicielem kolejnych teren6w w Buczu. Zebranie soleckie w Buczu wypowiedzialo siE na
ten temat i jest zgoda. ze my mozemy je kiedys pneznrczyt. pod sprzeda2. podiglismy
rozmowy w temacie co nale2y zrobii by tam kiedy5 utworzyi tq specjaln4 strefg
ekonomiczna. Burmistrz pnyblizyl na czym ta strefa ekonomiczna polega i jakie dzialania
podjgto w tym kierunku by te tereny uruchomid jak najszybciej. chcialby by przynajmniej
jednq z tych stref w tej kadencji uruchomid bo na pewno nie uda nam siq dw6ch stref
zrealizowat , gdyl s4 zbyt duze naklady finansowe potrzebne.

Ponadto burmistrz odpowiedzial na zapytanie dot. budowy bqdi rozbudowy oczyszczalni
sciek6w. Na dzieri &isiejszy Scieki s4 odbierane , ale jedli m6wimy o rozwiqzaniach
perspektlrricznych to rozwa2amy mozliwoici budowy nowej oczyszczalni na terenie cminy
Brzesko. WiqZe sig to jednak z problemem uzyskania decyzj i Srodowiskowej bo mog4 byi
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protesty mieszkaic6w oraz musielibyimy nabyd grunty i to jest obszar kilku hektar6w.
Najbar&iej rozsqdnym rozwiqzaniem to skuteczne doprowadzenie do rozm6w z browarem. a
na dzieri dzisiejszy RPWiK ma umowg i korzysta z oczyszczalni przy browarze. Nasze
dzialania idq w tym kierunku by zawrzet. porozumienie z browarem i podalismy propozycje
by browar t4 oczyszczalnig gminie odsprzedal. Gdyby policzyl wartosi rynkow4 tej
oczyszczalni to moze ona wynosi6 kilkanaScie milion6w zlotych, gdyby nabyl iq RPWiK to
nale2aloby iq zmodemizowad i te nasze potrzeby bylyby w pelni spelnione. Byla prowadzona
analiza rozbudowy oczyszczalni na Zajazit - burmistrz pnyblizyl jak ta iozbudowa by
wyglqdala ijakie poci4gnglaby za sobq koszty. Nie sq to decyzje latwe i proste , nic zlego sig
jeszcze nie dzieje, a pieniqdze unijne bgdq w polsce jeszcze 5-6 lat i w perspekty*i" t"
dzialania chcielibydmy podjqd. Budowa oczyszczalni ekologicznej w Mokrzyskach jest
realizowana i ma nadziejg. ze przed dniem I wrzesnia zostanie zakoriczona. Je2eli chodzi o
straty sp6lek komunalnych to, ze dokladamy do MpK jest rzeczq wiadom4 bo co roku
doplata wynosi okolo 800 tysigcy zlotych. pozostale sp6tki mai4 mniejsze straty caty czas
mobilizujemy zarz4dy tych sp6lek by podejmowaty dzialania by te srrary byly mniejsze.
Pnyszly rok w tych sp6lkach pozostalych winien byi dobry natomiast MpK jest to odrgbny
temat. jest nowy prezes i nale2y mu da(, jeszcze trochg czasu. Na kolejnym posiedzeniu sesji
na pewno pan prezes przedstawi propozycje dot. dalszego funkcjonowania tej sp6lki. Takie
mamy oczekiwania od pana prezesa, takie informacje przekazalem,Le chcielibysmy uslyszei
o perspektywie funkcjonowania sp6lki i w ci4gu najblizszych tygodni taka informacja
zostanie paristwu radnym przekaz ana.

Radny Boguslaw Babicz - uzupelnil wypowiedi burmistrza w sprawach dot. oczyszczalni
Sciek6w brorvaru. Dla nas istotne jest w ramach tego ostatniego projektu, kt6ry gmina
zrealizowala za posrednictwem RPwiK to i2 browar podj4l dzialania modemizacyjne
oczyszczalni w tym celu by spelnione zostaly wymogi i dyrektyrvy unijne.

Burmistrz ustosunkowal si9 do wypowiedzi radnego Babiczajesli chcemy osiqgn46 sukces to
musimy rozmawiai i musi by6 zgoda dw6ch stron , na ta chwilg sp6lka ma podpisanq umowg
na korzystanie z tej oczyszczalni do 2023 roku, s4 tez zainteresowani by tq umowg
przedtu2yi rvigc mamy wsp6lny cel. Nie da sig tego zalatwii na jednym spotkaniu, w tym
temac ie zostalo przeprowadzonych wiele rozm6w.

Ad.8 Sprawozdanie Burmistrza z reatizacji uchwal Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesj i.

Burmistrz Brzeska Grzqorz wawryka, zloiryl sprawozdanie z realizacli uchwal Rady
Miejskiej za okres od ostatniej sesji RM. (Sprawozdanie stanowi zalecznik do uchwal,v).

w k6tkiej dyskusji om6wiono temat nagrywania sesji online - pani wiceprzewodniczqca
Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz zawnioskowala o wlqczenie kamery i
nagry.rvania obrad sesji online.

Ad.9 Sprawozdania z posiedzeri komisji stalych Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.

Sprawozdania zloiyli przewodniczqcy komisji:
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Komisja Spraw Obywatelskich, Porzqdku Publicznego i Promocji- zlo2yl
Przewodniczqcy Komisj i Krzysaof Bogusz.

Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnictwa- zlo2yl
Przewodniczqcy Komisji Adam Kwainiak

Komisja Gospodarki Finansowej - zloZyl Przewodnicz4cy Komisji Jaroslaw Sorys.

Komisja Zdrowia Pomocy Spolecznej i Rodziny- zloZyl Przewodnicz4cy Komisji
Adam Smolucha .

Komisja O5wiaty Kultury i Sportu- zloZyl sprawozdanie Przewodnicz4cy Komisji
Boguslaw Babicz.

Pytania radnych do sprawozdan dotyczyty min. opini komisji Gospodarki Komunalnej w
sprawie lokalizacji budowy zbiomika p. powodziowego na terenie gminy. Pytanie zadal radny
Stanislaw G6ra ,a odpowiedzi udzielil radny Adam KwaSniak przewodnicz4cy komisji
Gospodarki Komunalnej.

Ad.l0. Informacja Burmistrza Brzeska na temat funkcjonowania Mlodzie2owej Rady
Gminy oraz Rady Senior6w.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przlpomnial, ze w poprzednich latach MRG funkcjonowala
ale potem juZ pnestala dzialad poniewaz nie bylo chgtnych. Musimy sig zastanowid jak by
mialo to funkcjonowa6 gdyz gdyby to mialo byi w takiej formule jak przedtem to raczej
byloby cigzko to poprowadzid. Nie mo2na nikogo na silg zmuszai by w takiej mlodzie2owej
radzie Gminy dzialal. Uchwala w sprawie powolania rady senior6w zostala podjgta kilka
miesigcy temu przyst4pili5my do wylaniania czlonk6w tej Rady. Do dnia l0 wrze6nia jest
termin zglaszania kandydat6w do rady senior6w. Wyst4pili6my do organizacji, kt6re mog4
zglaszat tych czlonk6w. Na dzi5 wptyngly 4 wnioski z kandydatami do rady termin jeszcze
jest, wigc instytucje majq czas delegowania. Po wybraniu i ukonstltuowaniu sig ta rada
zacznie pracowad, przyjmie program dzialaniai zacznie dzialat..

Naczelnik J6zef Cierniak przyblilyl historig powstania i dzialalnoici MRG od roku
200112002. Na samym pocz4tku rada wspaniale funkcjonowala byl ogromny zapal
mlodzieZy. Wydawalo nam sig w6wczas, 2e ta dzialalnoSd, kt6ra zostala tak zapoczEtkowana
bgdzie sig rozwija6. Po pierwszych dw6ch latach pelnego zapalu mlodzie?y ten zapal zaczql
slabnqd, dochodzilo nawet do takiej sltuacji, Ze ciE2ko bylo zwolad posiedzenie bo nie bylo
Quorum. Nie mial kto zosta6 przewodniczqcym MRG . ale jako6 to ci4galiSmy na silg by ta
MRG funkcjonowala. Opiekunka MRG z Gimnazjum Nr 2 pr6bowala wszystkiego jednak
braklo jej juz chgci, pr6bowali5my przeprowadzi6 wybory jednak nikt nie byl tym
zainteresowany szczeg6lnie ze szk6l ponadgimnazjalnych. Zostaty same gimnazja w kt6rych
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nie bylo os6b chcqcych sig w to zaangahowat,. Cztery lata temu chcieliSmy zorganizowai
wybory poniewaz mingla kadencja, czekali5my p6l roku po czym stwier&ili5my. ze
dzialalnoid MRc upadla calkowicie an. zanikla ze wzglgdu na brak zaufania ze strony
mlodzie|y i pozostaty nam tylko 3 nasze gimnazja i MRG przestala dzialai.

Radny Adam Smolucha zapyal kiedy jest planowane posiedzenie rady Senior6w.

sekretarz Stanislaw Sulek odpowiedzial, ze w tej chwili trwa nab6r do Rady Senior6w do
l0 wrzesnia. Po zebraniu calej rady ustalimy termin, na t4 chwilg ten termin niejest ustalony.

Radny Boguslaw Babicz - przypomnial, 2e byl jedn4 z os6b tworzqcych statut MRG i
szkoda, ze ta MRG w tej chwili nie dziala. Kadencja MRG rozpoczgla sig w roku 2003 i
dzialala 3 kadencje. opr6cz wyjazd6w szkoleniowych , kt6re byty organizowane MRG
przeprowadzala szereg dzialafi w5r6d mlodziezy np. przeprowadzano zawody sportowe ,
dwukrotnie zawody narciarskie w Kluszkowcach o puchar przewodnicz4celo MRG.
Zbierano zywnos6 z przeznaczeniem na paczki dwiqteczne dla dzieci z rodzin ubogich .
odbyuaty siq sesje na kt6rych podejmowano szereg inicjatyw iopiniowano r62ne dokumenty.
Dzialania b1'ly podejmowane szeroko. wedlug niego statut MRG jest dobrze opracowany .
zasady wyboru r6wnie2 s4 dobre bo se one rzeczlwidcie demokratyczne, a osoby s4
wybierane ,r' wyniku wybor6w powszechnych. kt6re odbywaty sig w gimnazjach i szkolach
ponadgimnazjalnych. W jego przekonaniu od os6b dorostych , kt6re by sig tym zajEty zale2y
by ta dzialalnosd byla prowadzona. Mlodziel nalezy ukierunkowad do tego by samodzietnie
podejmowaty te inicjaty*y, nale2y im pozwolid na podejmowanie tych inicjatyrv ale tez i cod
podpowiedzied. Je2eli jest taka wola i chcemy odtworzyd dzialalnoi6 MRG , a w tej chwili
taka rada pnydalaby sig paradoksalnie w kontekscie powstania rady Senior6w by l4czylo to
te pokolenia os6b najmlodszych i os6b najstarszych. w wielu przypadku ludzie mlodzi mog4
korzystai ze wsparcia os6b starszych jak i odwrotnie. Te dwie rady opr6cz naszej RaJy
Miejskiej moglyby by6 takimi ojrodkami doradczymi. Radny zaproponowal Ly jak
najszybciej moze np. w drodze konkursu, zapytai rozeznania pozyskai chgtnych . kt6rzy by
sig zglosili wylonii takie osoby, kt6re by w ramach burmistrza , UM lub tez foszczeg6rnychszk6l byly akqrrnymi opiekunami. 2 osoby tak jak bylo do tej wystarcz4. nO*nieZ
naleZaloby wejSd w kontakt z dyrektorami szk6l jak widzq ten problem. Na posiedzeniu
komisji Spraw obywatelskich zostal podigty wniosek by na najbli2sze wsp6lne posiedzenie
komisji osu'iaty i spraw obyrvatelskich zaprosid dyrektor6w gimnazj6w i forozmawiamy z
nimi, czy wir6d swoich nauczycieli widz4 takie osoby. Byla praktyka, 2e z kaldej szkoty byl
jeden nauczyciel opiekun, kt6ry zajmowal sig wybranymi do rady osobami. W przypadku
gimnazjum jest potrzeba zwalniania mlodziezy z lekcji bo se to osoby niepelnoletnie wiEc
musz4 miei zapewnion4 opiekg ze strony szkory poniewaZ sesje odbywary sig w czasie
godzin lekcyjnych. warto odtworzy6 MRG tyrko jak najszybciej nale2y poszuka6 os6b
chgtnych. kt6re by sig zajg+y qorganizacj4.

Radna Maria K4dziolka zaproponowala by komisja oswiaty przeanalizowala statut MRG i
tak go zmodyfikowala by umo2liwii uczestnictwo w tym gremium szerszej rzeszy mlodziezy,
co zapewne przyczyni sig do aktrvizacj i mlodzie|y z terenu naszej gminy. Mlodzie2 chce
pracowad tylko musimy im dai rgkojmie do tego by mogla dziala6.
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Radny Stanislaw Gr6ra zaproponowal by zaczqi od samej mlodzieZy poprzez
przeprowadzenie ankiety, czy widz4 potrzebg utworzenia takiego organu oraz, czy wyriq
chg6 pracy w takim organie, czy tez wsp6lpracy. Dopiero po pozyyrvnej opinii ze strony
mlodzieZy naleZy zacz1i przygotowania.

Wiceprzewodnicz{ca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz- zgodzila sig z radnym

G6q - uwaga do os6b, kt6re bgdq tworzyi MRG i2 muszq chcied coi zrobi6 i wsp6lpracowad
z nasz4 radqjak r6wnie2 z Rad4 Senior6w. Musz4 to byd r6wniez spolecznicy bo nale2y miei
na to dodatkowy czas tym bardziej, 2e jest to w trakcie trwania lekcji to mlodzie2 bgdzie
musiala nadrobi6 zaleglo5ci. Racja r6wnie2 radnej Kqdziotki, potrzeba by komisja o5wiaty
przeglqdngla statut MRG porozmawiala z dyrektorami jak oni to widzq. Pro5ba do pana

naczelnika oSwiaty by ten temat rozpropagowad i rozeznat.. Dyrektorzy winni sig zwr6cid do
nauczycieli z propozycjq bo moZe faktycznie sq chgtni nauczyciele by poprowadzii takq
MRG.

Naczelnik J6zef Cierniak stwierdzil, ze to co powiedzial przewodnicz4cy komisji o6wiaty
jest sluszne szczeg6lnie w kwestii rozmowy z dyrektorami gimnazj6w bo je5li chodzi o
rozmowy z dyrektorami szk6l ponadgimnazjalnych to wptyw mamy Zaden. Nale2y
wsp6lpracou,ad ze wszystkimi je5li mamy mlode pokolenie wdra2a6 do mini
parlamentaryzmu. Dl,rektorzy majq rady pedagogiczne na kt6rych spotykaj4 sig ze
wszystkimi nauczycielami i wychowawcy w poszczeg6lnych klasach mog4 wysondowad w
jaki spos6b i z jakimi efektami wldzQ funkcjonowanie MRG. JeSli otrzymamy wszelkie
dostgpne informacje bg&iemy sluZyi pomoc4 by to mlode pokolenie zintegrowa6 by
wlqczyli si9 w sprawy dot. Brzeska, szk6l i mlodzieZy, bgdzie to nasze wsp6lne osiqgnigcie.

Radny Krrysztof Bogusz - odni6sl sig do tematu MRG. Jako radny poprzedniej kadencji
mial okazjg byd obecny na 3 posiedzeniach MRG , ma swoje przemy5lenia dlaczego to
upadlo. W6wczas staral sig by podjq6 jakie5 dzialania zmierzajqce do wznowienia prac tej
rady. Chcial by pan burmistrz skierowal go jako opiekuna MRG jednak nic z tego nie
wyszlo. Podstawowym z,gadnieniem jest chgi i nie m6wienie, 2e sig nie da tego zrobii.
przynajmniej spr6bujmy.

Wiceprzewodnicz4ca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz dodala, ka2dy chce by
MRG zaczgla dziala6 od nowa i by przedstawiali nam sprawozdania z tych posiedzeri.

Ad.l1. Ocena stanu zadluienia gminy , stan Sciqgalno5ci podatk6w i oplat lokalnych.

Wicepnewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz przypomniala , Ze temat
ten byl przedstawiony na komisjach. Zapytala, czy radni maja pytania do przedstawionej
informacji.

Radny Adam Smolucha - zapyttl w temacie wielkoici zadtu2enia Gminy Brzesko.
Stwier&il, ze kwota zadhienia jest bardzo niepokoj4ca poniewaz wptywa na mo2liwo6ci
inwestycyjne gminy w najbli2szym czasie. Radny poprosil o wskazanie strategii gminy w
kontekicie pozyskiwania Srodk6w przez Gming i potrzeby ich zabezpieczenia na wklad
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wlasny przy pozyskiwaniu Srodk6w z funduszy europejskich. Czy w tej chwili gmina moZe
okreili6 ile Srodk6w bgdzie mo2liwe do przeznaczenia na wklad wlasny w tej najbli2szej
perspektl,wie, czyli finansowaniu projekt6w unijnych do roku 2020. Wskazanie tej kwoty
bg&ie warunkowalo to o jakie projekty bgdziemy sig mogli srarad i co bEdziemy mogli
zrealizowa6, -

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedzial. w tej chwili musimy zmienit podejScie do
funduszy unijnych. W mijajqcych latach zrealizowaliSmy wiele zadari, lt6re byly niezbgdne
dla gminy, obecnie musimy pomy5led by pozyskad fundusze na takie inwestycje, kt6re bEdq
przynosity dochody bqdi je zwigkszaty. Nie jest tak, Ze na kazdy uruchomiony program my
musimy skladai wnioski bo wiele gmin robilo tak, Ze pozyskiwalo Srodki, a teraz ma
problem z inwestycjami, przeinwestowali. Musimy pomydled o tym by zmniejszyi czgsi
kosa6w generowanych ma tutaj na mySli wydatki oSwiatowe, kt6re s4 problemem dla
wszystkich gmin w Polsce. Jeili nie poprawi sig spos6b finansowania z powodu niZszej
subwencji to musimy podj46 dzialania w tym zakesie. Kilka tat temu pod kierunkiem pana

Kazimierza Sproskiego zostal przygotowany program , h6ry bgdzie wymagal od nas
determinacji i podjgcia trudnych decyzji. Subwencja nie wystarcza na wszystko co powinno
byt zabezpieczone to r6wnie2 jest ni2 demograficzny i dzieci ubyrva. Dta nas wa2na rzecz|
jest to by realizowad inwestycje, kt6re bgd4 przynosity w perspektywie korzy5ci
mieszkaficom. Nie moZemy sig tylko skupid na tym, ze np. bgdziemy budowali tylko boiska
sportowe i obiekty, kt6re generuj4 koszty osobiScie jest przeciwnikiem budowy nowych
dodatkowych obiekt6w. Na przykladzie oSP burmistrz przyblizyl jakie s4 kosay utrzymania
tych obiekt6rv komunalnych.

Burmistrz ustosunkowal sig do tematu uruchomienia nowych projekt6w unijnych i aplikacji
gminy do tych projekt6w. Mamy przygotowanych kilka projekt6w bo wiemy na co gminie sq
potrzebne srodki na najpilniejsze inwestycje. wa(o tez wspomnie6, ze w ostatnich kilku
latach Biuro przygotowalo dziesiqtki, a nawet setki projekt6w, kt6re byty realizowane przez
gming, stowarzyszenia dzialajqce na terenie gminy , kt6re otrzymaty pomoc ze strony gminy.
Wnioski skladajq nie tylko stowarzyszenia ale r6wnie2 parafie imy pomagamy im przy
pozyskiwaniu tych funduszy. Gmina nasza bardzo mocno zaangaZowala sig w inwestycje
zwi4zane z ochron4 Srodowiska jestesmy w tym zakresie liderem. Burmistrz przypomnial
jakie inwestycje zostaty wykonane w ostatnich latach w zakesie ochrony Srodowiska.

Radny Adam smolucha wyjasnil, 2e nie m6wil o falstarcie Urzgdu tylko o falstarcie Biura
Funduszu, 2e pracownicy nie przyszli na zaproszenie komisji. Byi mo2e natarczywie trzyma
sig tego tematu funduszy europejskich , ale uwaza iz w tej chwili jest czas na to by rzeczowo
dyskutowa6 o konkretach i dokumentach, kt6re s4 juz przygotowane przez samorzEd
wojew6dztwa malopolskiego np. dokument pt. ,,opis szczeg6lowy osi priorytetowych w
malopolskim programie operacyjnym" i z tego dokumentu wiadomo jakie zadania i jakie
projekty bgd4 finansowane. Byla tutaj mowa o strefach ekonomicznych w Buczu i
Jadownikach i zaglqdaj4c do tego dokumentu jest os priorytetowa trzecia - przedsigbiorcza
malopolska dzialanie 3.1"- ijest tworzenie w tym dzialaniu stref aktyrrnosci gospodarczej.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - przlpomniat. 2e pojawia sig tutaj podstawowy problem
poniewaz nie latwo tej strefy ekonomicznej uruchomi6. wszystkie samorz4dy, kt6re chc4
wybudowa6 strefu aktywnosci gospodarczej to gl6wnie chc4 wybudowad drogg do tej strefy.
Pierwotnie Pan Marszalek prowadzil rozmowy i byla deklaracja ze strony komisji
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europejskiej, 2e (rodki bgd4 przyznane i w 30 % bgdzie moZna finansowad drogi do stref
gospodarczej. a teraz okazuje siE. 2e Unia Europejska tego nie zatwierdzila. Na dzie6
dzisiejszy bgdzie mo2na wykona6 inwestycje w ramach strefy , a podstawowe zadanie czyli
budowa drogi do strefy niejest finansowana.

Radny Adam Smolucha stwierdzil.2e dofinansowanie w tym dzialaniu obejmuje zar6wno
cal4 infrastrukturg jak i komunikacj 9 zewngtrznq czylijest sig o co starai. Chodzi mu wlainie
o to by uslyszal jakie6 zapewnienie Urzgdu, 2e bgdq podejmowane dzialania. Nie uslyszal
tego zapewnienie od nikogo .Warunkiem pozyskania tych Srodk6w jest dysponowanie planem
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu . wigc musimy sobie nakeSlii jakiS plan
dzialania w tym zakresie i go realizowad.

Burmistrz Grzqorz Wawryka odpowiedzial, Ze caly czas jest realizowany taki plan
dzialania. W tej chwili zostaty wskazane gl6wne priorytetowe fundusze ale nie ma
szczeg6l6w. Caty czas te tematy analizujemy. jeLdzimy na spotkania w tym zakesie.Nie
wiemy na dziS jaki pnyjdzie inwestor , najwazniejsz4 neczq dla nas jest najpierw
skomunikowanie tego terenu bo kazdy kto pnychodzi to pya jak wygl4da kwestia
komunikacji i po to min. walczyli6my o zjazd z autostrady.

Radny Stanislaw Grira stwierdzil, Ze ostroznie musimy sig pnyjne(. tym wszystkim
programom poniewaz program6w jest wiele ale stan bud2etu gminy jest cig2ki i nale2y
wybrai tylko te inwestycje do realizacji, kt6re bgd4 nam stuzyly wszystkimi te, kt6re nie
b9d4 nas obc iqzai kosztami.

Na zapyanie Wiceprzewodniczqcej Rady Miejskiej w Brzesku Ewy Chmielarz Naczelnik
Marzena Zacher udzielila odpowiedzi na temat Sciqgalnoici podatk6w i oplat lokalnych,
czego dotyczq zwolnienia z podatk6w i wielkodd procentowq wykonania budzetu z tytulu
Sci4galno5ci tych podatk6w przez gming.

Naczelnik Rafal Najdala uzupelnil wypowiedz burmistrza w temacie pozyskania srodk6w z
programu na doposa2enia stref aktywnodci gospodarczej i stwierdzil, ze nalezy sig zastanowid
czy jeste5my w stanie zapewnii, 2e Sci4gniemy w ciqgu 5 lat tylu inwestor6w i uda im sig
obloZyd te strefy w 100 %. JeSli tak sig nie stanie to bgdziemy zmuszeni wracad dotacjg.

Radny Adam KwaSniak zapytal. czy nowy wlaiciciel palacu Goetza placi podatki gminie i
czyjest zwolniony z podatku.

Pani Marzena Zacher odpowiedziala - 2e dane dot. placenia podatku przez danego
podatnika sA tajne i objgte tajemnicq skarbow4. Podatnik nie jest zwolniony z placenia
podatk6w.

Ad.l2. Przvqotowanie olac6wek o5wiatowvch do noweso roku szkolnepo 2015/2016
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Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz przypomniala. 2e

powy2szq informacjg radni otrzymali na pi5mie w materialach.

Naczelnik J6zef Cierniak - przedstawil informacje na temat przygotowania plac6wek
o5wiatowych do nowego roku szkolnego. ( Informacja stanowi zalecznik do protokolu). Na
dzieri dzisiejszy stwierdza, Ze nie ma Zadnych zagro2rli by rok szkolny 2015 /2016 w
h6rejkolwiek plac6wce na terenie Gminy Brzesko nie rozpocz4l sig, ale sq r6wnie2 i
problerny - przybliayl czego dotyczq.

W dyskusji radni zadawali pyania zwipane z tematem:

o zwolniefi z twiczei na lekcjach wychowania fizycznego, pnez jakiego lekana
maj4 byd wydawane zwolnienia ucmiom w razie potrzeby zwolnienia z dwiczeri;

o ilo5ci kadry nauczycielskiej w niekt6rych szkolach np. w Sterkowcu w por6wnaniu
do innych szk6l posiadajqcych tak4 sam4 lub wigksz4 liczbg dzieci;

. remontu w przedszkolu Nr 10,
o przekazywania informacji dla rodzic6w w sprawie darmowych podrgcznik6w;
o ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych i potrzeby zatrudnienia nauczycieli

pedagogiki specjalnej, zwigkszenia koszt6w z lego tytufu itp.;
o dotacji na wyposazenie bibliotek szkolnych - do h6rych bibliotek zostanie ta dotacja

skierowana.

na wszystkie zapltania radnych odpowiedzi udzielil naczelnik J6zef Ciemiak.

Ad.l3. Podjgcie uchwal w sprawach:

l) zmianv Uchwalv Budietowei Gminv Brzesko na rok 2015:

WiceprzewodniczQca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz zzipylala w temacie
zwigkszenia planu wydatk6w w dziale 754 na wymiang okien w budynku remizy OSP w
Buczu 30 tysigcy zl. Ma nadziejg, 2e sq plany remontu tego budynku i zgodnie z tym planem
realizujemy pierwszy etap wymiany tych okien. Ma na&iejg, 2e bez plan6w nie bgdzie tej
wymiany. Mieszkafcy chcieli by ten budynek remizy byl przeznaczony na zebrania wiejskie
itp. wobec tego ten budynek obecnie nie spelnia podstawowych kryteri6w poniewazjest stary
posiada kilka matych sal i jedna duz4, wobec tego nale2y przeprowa&i6 zmiang sposobu
rozmieszczenia i uzytkowania tych sal. My6li,2e s4 plany na remont i odnowg tego budynku

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowie&ial- na wymiang stolarki okiennej nie potrzeba
specjalistycznych plan6w , stan prawny tego budynku zostal w ostatnich latach prawnie
uregulowany. W Buczu jest tylko jeden budynek poza szkolq podstawow4 , kt6ry jest
wykorzystywany do r62nego rorlzaju dzialalnoSci. Ma tam sie&ibg straz poiama ale dzialajq
r6wnie2 inne instyucje odbywaj4 sig zebrania, przedstawienia. Stan tego budynku jest
naprawdg zly ijest to jeden z pierurszych etap6w remontu. Budynekjest nie ogrzewany i w
czasie zebrania w okresie zimowym mozna tam nieLle zmarznqe. Jest to chyba jeden
budynek w gminie w najgorszym stanie bo w zasadzie wigkszo5d takich budynk6w ma
wlrnienione okna. Dalszy zakes prac bgdzie uzale2niony od tego, czy rudni przeznaczE
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irodki na te prace. wszys&ie ukie obiehy w innych solectwach modemizujemy, a jest to
jeden z takich obiekt6w kt6re chcemy zmodemizowad. po wymianie okien komfort
uzltkowania tego obiektu znacznie sig podniesie , a nie s4 to zby duze naklady finansowe.

wiceprzewodniczaca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa chmielarz odpowiedziala. jest za
tym by remontowa6 ale wcze5niej winien byi plan na caty remont budynku.

Burmistrz Grzqorz wawryka odpowiedzial, zostala przeprowadzona analiza
przeprowadzenia remontu budynku, wszystko zostalo przedyskutowane.

wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa chmielarz odpowiedziala, skoro
pan burmistrz m6wi,2e na zebraniach organizowanych w budynku oSp Bucze w zimie jest
zimno to Apel do pana soltysa wsi Bucze by organizowal zebrania wiejskie w miesi4cu lipcu
nie musi by6 zebranie w grudniu. Nie ma tam ogrzewania dlatego wymiana okien nic nie da.
Nie jest przeciwna temu remontowi . pan burmistrz m6wi iz jest to najgorszy budynek
natomiast szkola w Mokrzyskach nie odbiega znacznie od tego budynku tyle tylko. 2e sq
wymienione okna i jest 200 dzieci w szkole. Na wszystko teraz muszq byd plany dlatego jej
pltanie w tyrn zakresie, czy ta stolarka za parj lat nie bgdzie usuwana bo bgdzie potrzebna
wigksza liczba pomieszczefi.

Burmistrz Grz,qorz Wawryka odpowie&ial. rozumie troskg radnej ale nie przypomina
sobie by sig zdarzylo w gminie ,2e musieli5my wymieniad okna wczeSniej zamontowane.
Jest to jeden z ostatnich obiekt6w. kt6ry jest w takim stanie. Kolejne inwestycje bgd4
potrzebne ale po analizie uznaliSmy, ze te rzeczy s4 najbardziej potrzebne do zrealizowania.
Burmistrz zur6cil uwagg, 2e inwestycja przy szkole w Mokrzyskach o kt6r4 pyala radna
Chmielarz kosztowala wigcej niZ ta wymiana okien.

Wiceprzewodnicz4ca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz odpowiedziala- Ze ta
inwestycja jest z roku poprzedniego poniewaz nie bylo pozwolenia na budowE. W tym roku
byl wyremontowany tylko Trakt Kr6lewski.

Radny Krzysztof Roglsz - zapytal, dlaczego tej kwoty 30 tysigcy nie moLna przeznaczyt, na
wklad wlasnf i pozyskai pieni4dze np. z NFOS i tym samym lepiej je zagospodarowai. na
pewno se teraz takie programy na modemizacjg obiekt6w itp.

Burmistrz Grzegorz wawryka odpowie&ial, tam gdzie sa takie mozliwosci to realizujony.
Proponowali5my szerszy zakres dzialania w tym zakresie jednak jak pamigta radni na
komisjach byli przeciwni temu, wigc nie robimy projektu kompleksowego, modernizacf nego
obiektu i na t4 chwilg proponujemy lvymiang srolarki okiennej niezbgdnej w tym budynku.
Je5li bySmy chcieli ten budynek zmodemizowad to te naklady bjd4 znacznie wigksze.
Chcemy zrobid tyle na ile nas w tej chwili stai.

Radny Adam Smolucha to jest wladnie doskonaty przyklad tego o czym m6wil juz
wczesniej przynajmniej nale2alo na tym etapie rczwt2yt kwestie przygotowania projektu i
ztoienia programu remontu tego budynku do MRpo" os jedenasta Rewitalizacja obszar6w
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wiejskich", gdzie jest zapisane, 2e wszystkie budynki . kt6re sluz4 uzytecznosci spolecznej
moga by6 przedmiotem dofinansowania w granicach 70 o/o. w tej chwili nie ma jeszcze
naboru wigc czas by przygotowai projekt i byd mo2e ta dokumentacja bgdzie kosztowala 30
tysigcy te Srodki, kt6re chcemy przeznaczyc na okna na to przeznaczy6. Jest szansa na ro, ze
zostanq pozyskane Srodki finansowe i budynek po renowacji bgdzie odpowiadal standardom
XXI wieku. Jezeli poza icianami ten budynek nie posiada niczego innego co by mogro byd w
odpowiedni spos6b eksploatowane to wymiana okien do niczego nie doprowadzi.

Burmistrz Grzqorz Wawryka - stwierdzil, 2e radni sami sobie przeczq swojemu
wczesniejszemu stanowisku bo proponowari$my pnygotowanie kompleksowej modemizacji
z tw, ze caly koszt kompleksowej modemizacji tego budynku to bgdzie kirkaset tysiqcyzlotych. Widzqc, 2e ta propozycja nie uzyskala przychylno5ci paristwa radnych
proponujemy tylko wymiang stolarki bo ona na pewno poprawi komfort i bEd4 znacznie
lepsze warunki do korzystania z tego obiektu. ponadto Burmistrz ustosunkowal sie do
wypowiedzi radnego Smofucha i tematu dofuransowyvania z funduszu unijnych oraz
wielkosci tego dofinansowania. By starad sig o srodki naieZy wykonai studium wykonalnosci
modemizacji tego obiektu , kt5re tez kosztuje dlatego tez m6wimy o niewierklm zakresie
poprawy funkcj onowani a tego obiektu.

Radny Adam Smolucha - jezeli bylaby decyzja, Ze nie oplaca nam sig to bo nie mamy
wkladu wlasnego i aplikowanie nie ma sensu bo nie mamy na wklad wlasny to wtedy mo2na
te Srodki pnyzna|. Pyanie zasadnicze, czy taka kwestia byla w og6le roz$raiana.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - byla propozycja by wykonai dokumentacjg kompleksowej
modemizacji tego obiektu i radni byli przeciwko temu.

Radny Adam smolucha - oczywiscie. 2e bgdziemy przeciwko kompleksowej modemizacji
tego obiektu ze Srodk6w wlasnych.

Burmistrz Grzegorz Wawryka nie ze Srodk6w wlasnych tylko m6wilismy. 2e
przygotowujemy dokumentacjg i bgdziemy sig ubiegari o fundusze i radni byli przeciwni
temu rozwiqzaniu.

Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz _ zapy,tala kiedy to bylo iczy zostalo zapisane w uchwale, 2e my sig nie zgadzamy2. Nie przyiomina ,oUi" ,ut i.
lpraw{ by przedstawiono propozycje wykonania projektu na modemizacje budynku osp wBuczu?.
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Naczelnik Bogdan Dobranowski wyjainil, w czasie kiedy byl podzial Srodk6w na zadania
przy projekcie budZetu zaproponowaliSmy przygotowanie dokumentacji kompleksowej to
argumenty radnych byly, Ze szkola w Buczu wymaga docieplenia i to jest wazniejsze niz
remiza - taka dyskusja sig odbywala. Nie znalazla ta propozycja przychylno6ci radnych
dlatego nie zlecalijmy projektu modemizacji budynku remizy. Naczelnik odpowiedzial na
pltania radnej Chmielarz dot. montaZu okien wymiana stolarki w tej chwili nie spowoduje,
2e bgdziemy musieli j4 ponownie wymieniai budynek jest nieogrzewany i caly czas
wszystkie elementy konstrukcji ulegaj4 przemarzaniu i ulega on niszczenia. Nawet jesli
trochg temu zapobiegniemy i zamontujemy nowe okna to bgdzie nam dtuzej sluzyl.

Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej w Brzesku Ewa Chmielarz je5li chodzi o szkolg w
Buczu to mieszkaricy bardzie przychylnie patrzyli w tym temacie bo blizszajest im szkola niZ
remiza tym bardziej, ze ten budynek w6wczas naleZal do OSP, a nie do gminy bo dopiero w
tym roku zostal przekazany w dzierZawg.

Sohys Stanislaw Milewski- to ja jestem tym orgdownikiem przez dwa lata chodzilem po
sqdach by uregulowa6 stan prawny tego budynku bo bylo 15 wsp6fulaScicieli. Coi z tym
budynkiem nale|y nobi(, i najlepiej by go pnekaza(, gminie i to zrobilem i przekazalem go
gminie na 25 lat. W tej chwili pan burmistrz obiecal wszystkim mieszkaticom by godnie
korzystali z tego budynku i aby soltys spal spokojnie i nie trzeba bylo o p6lnocy zabija6 okna
gwo2dziami by nie porwalo dachu. bo sq to okna do wyrzucenia. Byla komisja, oglqdngla
caly budynek i zadecydowano,2e nale2y zrobid takie same okna poniewa2 nie ma tam
zadnego dzielenia. Prosi by odpowiednio podejSd do sprawy by ten budynek uratowai i by
mieszkaricy np. mogli z niego korzystai, a nie chodzii po szkolach i prosid o wypo2yczenie
Sali.

Wiceprzervodniezqca Radv lViejskiej ry Brzesku Ewa Chmielarz jeili .iednak b,.'dzic to
tylko tlmiiana okien, dale.i nie hgdzie ro spelnialo rvarunk5rv bo brak tanr.jesr ogrzeuarria.
Podziela u*aei radnego Smolucha ponieu,aZ nie chodzi o to. ze m) nie chcentv na Buczc
prz.eznaczyt. irodk6'rv t1'lko jeSli bEdzie rv programie nro2liwoii b;- ten budy.nek
kompleksorvo \tvtemontowac nie bgdziemv mie6 irodk(rrv rvlasnvch rvklad itr to nam tllko
chodzilo.

Radny Boguslaw Babicz - poprosil o wyja5nienie dot. wydatk6w biezqcych w dziale 700,
r6wnie2 jest kwota 30 tysigcy na wymiang stolarki okiennej w lokalach komunalnych, czy to
jest wjaki5 konkretnych budynkach ?.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedzial - sq to lokale, kt6re s4 we wladaniu gminy ,
wnioski sptywajq do gminy lub do MZGM i ostatecznie MZCM decyduje gdzie te okna bgdq
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wymienione. Dotyczy to pojedynczych lokali i w tym przypadku nie ma moZliwoSci
pozyskania funduszy lub dotacji.

Gdyby5my podchodzili do sprawy tak, 2e na wszystko mogliby5my otrzymai
dofinansowanie to nie mogliby5my np. dolozyi powiatowi do budowy chodnik6w.
Wielokotnie nie bylo doflrnansowania na wymiang stolarki okiennej , ale przepisy sig
zmieniajq. Nale2y patrzei na to, Ze je6li robili(my kompleksowq modemizacjg tego obiektu
to udzial u lasny bgdzie znacznie wyzszy bo bgdq potrzebne irodki na wykonanie
dokumentacji i innych dokument6w wigc nie sq to zmamowane pieni4dze. a tez ten obiekt
zabezpieczymy. Burmistrz przypomnial temat przedszkola w Jadownikach i potrzebnej kwoty
w wysokoSci 27 tysiEcy zlotych i moglibySmy powiedzied, 2e wszystko odkladamy i nie
koriczymy tego obiektu.

Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz - dopowiedziala. panie burmistrzu my mamy
jednak trochg inne zdanie ni2 pan.

Radny Stanislaw G6ra zaproponowal, czy nie udaloby sig tak zrobi6 by wymienii okna i
rozezna(,. czy w dalszym etapie skladajqc wniosek jest moZliwo56 odzyskania naklad6w juz
poniesionych ? .

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedzial, Ze zale|y to od funduszu pomocowego, bo
byrvaly takie fundusze, 2e poniesione naklady zaliczaj4 na udzial wlasny. ale do jakiego
funduszu bgdzie to zadanie aplikowane to trudno powiedzied.

Radny Krzysztof Bogusz - zap\tal, czy byly prowadzone rozmowy z WFOS by pozyskad
pieniqdze na ten remont .

Burmistrz odpowiedzial jakie dokumenty nalezy ptzygotowywad by opracowad
dokumentacjg remontu obiektu. S4 to koszty, a sami pafistwo radni zaproponowaliScie by tego
obiektu nie brad pod uwagQ przy kompleksowej modemizacji. SA tam potrzebne znacznie
wigksze naklady ni2 to co proponujemy. Sq to minimalne prace jakie nale2y wykonad przy
tym obiekcie w najblizszym czasie.

Radny Jaroslaw Sorys juz kilka lat temu m6wili6my o tym, Ze cudownie i wspaniale byloby
gdyby nawet najmniejszq inwestycjg udalo nam sig wykonad z t|yciem Srodk6w
pozabud2etowych. Musimy sobie zda6 sprawg, ze nie wszystkie te inwestycje pozyskaly te
irodki ale niekt6re dzialania musimy podejmowad dosyd szybko, biorqc pod uwagq
zagroZenia o kt6rych wspominal pan sohys co do $anu technicznego, czy tez awarine
dzialania. Tak jak pan burmistrz wspominal, musimy my6le6 o tym inwestycyjnym zadaniu,
kt6re bgdzie pochlanialo nie &iesiqtki, a setki tysiqcy i musimy by6 na ro przygotowani.
wcze6niej o tym zadecydowad i w tym kierunku oczywi5cie p6j66 i do tego dqzyd. Sq
r6wnie2 takie przypadki iz srodki zainwestowane dzisiaj mozemy odzyska6 i tak moZe byi
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jak w przypadku Domu Ludowego w Jadownikach. WczeSniej zainwestowane Srodki w
termomodemizacjg p6Zniej zostaly uznane jako wklad wlasny do zadania i calej rozbudowy.
Nie podejrzewa, 2e Un}d dziala wbrew temu co ustalilismy kilka lat temu. 2e gdzie siq uda
to te Srodki pozyskujemy. Nastgpnie radny ustosunkowal sig do tematu termomodemizacji
plac6wek oSu.iatowych i pozyskiwania Srodk6w pozabud2etowych na ten cel.

Radna Maria K4dziolka zapytala w sprawie remontu budynku bo bylym pKO, kiedy bgdzie
moZliwe przeniesienie tam wy&ial6w UM.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedzial - budynek odzyskali(my od pKO, wymagal
on sporych naklad6w remontowych. Planujemy w tym obiekcie od przyszlego roku umiescii
Wydzial O6rviaty i w6wczas budynek pny lecznicy bgdzie wolny i zgodnie z wol4
radnych mozna go przeznaczyt, do sprzeda2y. Pierwotnie w budynku po starej bibliotece
planowaliSmy umiesi Muzeum jednak jest tam malo pomieszczeri i mo2na go umieici6
wla6nie przy ul. Kojciuszki. Byli5my tam z osobami zainteresowan).rni i wyliczono. ze kosa
tej adaptacj i bylby niewielki poniewa2 kustoszem muzeum moglaby zostad osoba pracui4ca w
MOK. a obiekt na dziefi dzisiejszy funkcjonuje i musimy go utrzymywad.

Radny Grzegorz Kolbusz nikt nie jest chyba z radnych przeciwny temu by wymienii okna
w oSP Bucze. Zle by sig iednak stalo iz np. za p6l roku okazaloby sig. 2e jest tam potrzebna
np. budowa pieca i w6wczas zamiast tej kwoty 30 tysigcy b9d4 potrzebne wigksze srodki
finansowe. a ta kwota moglaby byd faktycznie wkladem gminy do calego remontu gdyby
Srodki byty pozyskane z zewn4trz.

Burmistrz Grzqorz Wawryka - stwierdzil,2e radni nie sq konsekwentni bo jak
proponowalem przygotowanie takich prac dot. dokumentacji to paristwo byliscie przeciwni.
Skoro byli6cie przeciwni to uznalem, 2e wykonamy tylko takie prace. kt6re zapobiegnq
degradacj i tego budynku. Budynekjest w takim stanie,2e wymiana stolarki pozwoli na to by
ten obiekt m6gl jakos funkcjonowad. Tak jak powiedzial radny Sorys przy wnioskach na
kwotg 30 tysigcy zlotych przygotowanie dokumentacji, kt6ra jest potrzebna do pozyskiwania
funduszy jest zbli2one do efektywnych Srodk6w pozyskanych. Tak naprawdg mogloby sig
okaza6,,2e pny tym projekcie rzeczywisty zysk bylby np. l0 %?.

Radny Grzegorz Kolbusz rozumiem to ale gdyby siq np. okazalo, 2e za p6l roku musimy
kupi6 drogi piec lub co innego i w6wczas sig okaze , 2e ta kwota bgdzie du2o wiEksza.

Burmistrz Grzegotz wawryka - ale moZe sig okazai, ze do tego czasu postqpi taka
degradacja,2e remont budynku wzo3nie o 30 %.
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Radny Edward Knaga stwierdzil, 2e zostala w gminie jedna tylko miejscowoi6 Bucze .
kt6ra nie ma zmodemizowanego obiektu publicznego. Niewazne ilu tam jest mieszkaric6w
ale musz4 mie6 godziwe warunki do odbywania spotkan i zebraf publicznych. W zwiqzku z
tym zaglosuje za tym by kwotg 30 tysigcy zlotych przeznaczye na ten budynek. DotkngliSmy
punktu, 2e zaczynamy dzielii pewne pogl4dy . tym ludziom sig to nalezy tak jak wszystkim
ir-ym.

Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz odpowiedziala, nie dzielimy nic i prosi by
nikogo nie obra2ad. Byli6my w tym obiekcie i nikt nie pneczy,2e tym mieszkancom sig to
nale2y.

Radny Adam Smolucha poinformowal, 2e w budynku nie byla ale wlajnie z uwagi na
szacunek mieszkaric6w Bucza uwaZa, 2e nie stworzymy im dobrych warunk6w je2eli bgdq
nadal spotykad sig w nieogrzewanym pomieszczeniu. Ta inwestycja polegajqca tylko na
wymianie okien nie zmieni nic w stanie funkcjonalnym tego budynku. Nabral przekonania iz
nie zaglosuje za zmianq uchwaty budzetowej ze wzglgdu na obecnoS6 tego zadania. Wrgcz
uwa2a i2 ze wzglgdu na to, ze bgd4 oglaszane nabory na srodki finansowe oraz wypowiedzi
pana burmistrza, ze jednak nie rozwazano mo2liwojci pozyskiwania drodk6w finansowych na
to zadanie i remont zwiyany z poprawA funkcjonowania tego budynku. Wydaje sig rzecz4
racjonaln4 rozwalenie jezeli ten obiekt ma stu2y6 mieszkaricom, czy jest on potzebny bo on
tego nie wie , a je2eli ma slu2yd i byd budynkiem wielofunkcyjnym to nale2y przygotowa6
projekt istara6 sig kompleksowo go wyremontowai.

Radna Anna Lubowiecka dobrze je2eli jest kompleksowy remont budynku, ale czasami
malymi krokami mo2na jaki6 cel osiqgnqd. Radny Knaga powiedzial, ze jest to ostatni
budynek, kt6ry jest do wyremontowania w Gminie Brzesko przypomina, 2e w Szczepanowie
r6wnie2 jest taki budynek remizy i mieszkaricy nie majq budynku uzltecznosci publicznej,
gdzie moglyby sig odbyrvad np. zebrania wiejskie. W czgsci budynku remizy jest czgid
bojowa gdzie gmina mo2e wykonad prace remontowe , dalsza czgsd to juz jest declzja
strazak6w.

wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz dodala i takich budynk6w jest wigcej, zar6wno
w Szczepanowie i w Mokrzyskach i Panie radny proszg nie m6wii. 2e dzielimy. bardzo
proszg w).\,'i a2ad swoje stanowisko.

Radny Piotr wyczesany przysfuchuiqc sig dzisiejszej dyskusji stwierdza. 2e kazdy glos w
dyskusji ma trochE racji. Glos radnego Knagi to, Ze jest to ostatni budynik nie
wyremontowany, jak wspomnial radny Knaga jest trafne i prawdziwe. Fakt. Ze w Buczu nie
ma miejsca g&ie mogloby si9 spotkad np. Kolo Gospodyri Wiejskich , czy tez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Bucze jest tez prawdQ. Gdyby mo2na bylo skorzystad
ze Srodk6w unijnych z program6w pomocowych o kt6rych wspomnial radny Smoluchajest to
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te2 dla gminy bardzo korzystne i w takim wypadku ten remont bylby szybszy i obejmowalby
kompleksowo caloid tego budynku. Jak pan burmistrz zauwazyljeili ma to by6 pierwszy kok
w kierunku poprawy jakoSci funkcjonowania tego obiektu, zmiany *ygl4du i zmiany
charakteru uZltkowania to jak najbardziej zwraca sig do wszystkich radnych o przyjgcie tego
zapisu w proponowanej uchwale bud2etowej.

Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz odniosla sig do radnego Knagi, 2e to nie jest tak
i2 nie patrzymy na mieszkaric6w Bucza, poniewaZ w ostatnich latach bylo zrobione
przedszkole i szkola, du2o dr6g, oiwietlenie proszg przejecha6 na Bucze i zobaczyd jak wies
wygl4da.

Radny Edward Knaga - odpowiedzial. pani przewodnicz4ca jest to miejscowo5d na
rogatkach gminy i ma najwigksze odleglosci w stosunku do miasta by m6c korzystad z
plac6wek kulturalnych w tym mie6cie i dlatego za tym to przemawia.

Burmistrz Grzqorz wawryka - srwierdzil, ze jezeli jest taka duza troska o ten budynek w
Buczu, 2e powinni5my zrobid kompleksow4 dokumentacjg to moze zmienimy przeznaczenie
tych 5rodk6* finansowych. Zamiast wykonyrvad tq inwestycjg w tej chwili to przeznaczmy jq
na wykonanie kompleksowej dokumentacj i tego obiektu i w6wczas w roku przyszlym
bgdziemy aplikowali o Srodki finansowe.

Radna Maria K4dziotka zapytala, czy te 30 tysigcy zlotych wystarcze na dokumentacjg bo
wedfug niej jest to za malo i bgdziemy musieli szukai dodatkowych Srodk6w.

Burmistrz Grzqorz Wawryka nale2y zrobit, zapyUnie ofertowe. natomiast w tym
momencie jesli pafistwo m6wicie, 2e naleiry zrobid kompleksow4 dokumentacjg i aplikowai
to jest w stanie p6jSi na kompromis, skoro m6wicie pafistwo by wykona6 dokumentacjg
obiektu to jest sklonny takiej zmiany dokonad i w tym roku zlecimy wykonanie dokumentacji.

Radna Maria K4dziolka powie&ial pan radny Smolucha, ze nic sig nie zmieni w sposobie
funkcjonowania tego budynku, ale czy przysluchiwal sig radny wypowiedzi pana sottysa .
kt6ry powiedzial,2e okna sq w takim stanie i2 mo2e dojsd do takiej syuacji w kt6rej dach
zostanie zen'any na budynku. Radna zaproponowala by te srodki pozostawid bo jak bylo
wczesniej powie&iane, 2e mozemy je o&yskad przy opracowaniu kompleksowej
dokumentacji i przygotowa6 sig na spokojnie do aprikacji irodk6w z juz ofracowan4
dokumentaciq. Tak jak powie&iala radna Lubowiecka matymi koczkami coi zrobimy.
Opracujemy dokumentacjg i zrobimy aplikacje o Srodki, ale czy je uzyskamy? I tutaj
przychyla sig do wypowiedzi pana Sorysa i Pani Lubowieckiej by te drodki zostawid.
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Radny Piotr Wyczesany - zauwaayl. 2e radna K4dziolka dotknEla bardzo waznego
problemu. czy te 30 tysigcy wystarczy na wymiang okien ?.

Burmistrz odpowiedzial- poniewa2 byly w4tpliwodci to uwazaliSmy, ze jest to sensowne
przeznaczenie tych Srodk6w, natomiast je5li jest glos w dyskusji i paristwo m6wicie by
wykonai kompleksow4 dokumentacjg to jest sklonny p6j6d na taki kompromis. Te pieniqdze
przezraczpy w tym roku na wykonanie dokumentacji , a w kolejnych latach bg&iemy
aplikowali o modemizacjg tego obiektu. Jesli braknie pienigdzy to dolozymy by te
dokumentacjg wykonai. Jedli jest taka wola radnych to nie jest przeciwny.

Radny Grzegorz Kolbusz - poinformowal, ze zaslanawia siE w tej chwili. czy nie przesun4d
tej dyskusji na komisje lub na inny termin. Radny zglosil wniosek formalny by odpowie&i na
interpelacje i zapytania udzielii pisemnie by zakoirczy(, dzisiaj obrady wcze5niej przed
pogrzebem.

Burmistrz Grzqorz Wawryka odpowiedzial, Ze jest przygotowany do udzielenia
odpowie&i dzisiaj. Mozemy zrobii ewentualnie tak. Ze na interpelacje odpowie na nastgpnej
sesji natomiast jest przeciwny by ten wniosek radnego zdejmowat z pon4dku obrad sesji bo
to juz bylo dyskutowane i obawia sig, 2e ten temat umrze smierci4 naturalnq. Jest sklonny
zmieni(, przeznaczenie tych Srodk6w z przeznaczeniem na wykonanie projektu.

wiceprzewodniczqca RM Ewa chmielarz - przypomniala. ze nie bylo formalnego wniosku
o przelo2enie tego punktu dlatego uwaza,2e punkt pozostaje w projekcie uchwaty.

Radny Adam Smolucha - bardzo go cieszy stanowisko pana burmistrza , jest za tym by
zmieni6, przeznaczenie tych Srodk6w na przygotowanie kompleksowej modemizacji tego
obiektu. Zdaje sobie sprawg,2e w sytuacji kiedy nie uda nam sig pozyskad tych Srodk6w
niekt6rzy radni bgd4 mieli pretensje w stosunku do jego osoby lub pana burmistrza ale
uwaza, 2e jest to rozs4dne postgpowanie i nawet jeSli tych Srodk6w nie uda sig pozyskai to
mamy inne instytucje, kt6re dofinansowuie remont takich obiekt6w poprawiaiqc ich stan
energetyczny. MySIi i2 taka decyzjabjdzie konystna dla mieszka6c6w Bucza.

Burmistrz Grzegorz Wawryka zglosil autopoprawkg do projektu uchwaty jw.

Skarbnik celina Lanocha w imieniu Burmistrza zglosila autopoprawkg do projektu
uchwaly DOT. UZASADNIENTA DO UCHWALY W pOZ. 754 ZMTANA ZAptSU Z
PMEZNACZENIEM NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNZACJI
BUDYNKU REMZY OSP W BUCZU.
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Radny Jaroslaw Sorys snvierdzil,2e rzecz dzieje sig do6d szybko wrgcz ekspresowo. Nad

dotacjq dla przedszkola w Jadownikach debatowaliSmy okolo 3-4 lata komisje je2dzily i
glosowaly . Tutaj glosujqc za autopoprawk4 Pana Burmistrza. kt6remu nie mozna odm6wi6
kompromisu i lagodzenia sprawy jednocze5nie wysqpimy przeciwko sohysowi Bucza. Jest

to zadanie kt6re zostalo wprowadzone bardzo szybko bo obiekt zostal przejgty przez gminE
we wladanie nie tak dawno. Z material6w do sesji dowiedzieli5my sig o potrzebie wymiany
okien w Buczu , a w tej chwili od razu przechodzimy do tego by opracowad projeh , kt6ry
bqdzie skutkowal tym, ze nie wiemy ile to zadanie bgdzie kosztowalo 300 lub 400 tysigcy
zlotych w caloici i nie wiemy jakie bgdzie przeznaczenie. Majqc to na uwadze trudno bgdzie
mi podnieSd rgkg za t4 autopoprawk4.

Sohys Stanislaw Milewski - poinformowal, ze jeleli dojdzie do tego i2 bgdziemy zmuszeni
jeszcze czekat, na plany to kto bgdzie zabezpieczal ten budynek w razie wiatru. Nie robi tego
dla siebie t1'lko dla spoleczerlstwa i nale2y to jakoS zabezpieczy|. Tak jak powiedziala pani
sohys matymi krokami bo te 30 tysigcy to nie tylko okna ale i gl6wne wejScie. JeSli budynek
zostanie zabezpieczony to mozna wlqczy6 ogrzewanie elektryczne ijako5 funkcjonowa6.

Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz - odpowiedziala, rozwazamy ten temat ale niech
pan sottys zrozumie, ze my jako rada otrzymali5my propozycje w projekcie uchwaly nie
analizujqc tego tematu stqd ta dyskusja i pytania bo jest to budzet z kt6rego jeste6my
rozliczani.

Burmistrz Grzqorz Wawryka - pzypomnial,2e analiza tego budynku byla prowadzona od
wielu miesiEcy, byly prowadzone dyskusje na komisjach i przedstawialiSmy paristwu na
wiosng propozycje modemizacji tego budynku iprzygotowania dokumentacji nie znalazlo to
jednak uznania. Aby ten budynek nie ulegal dalszej degradacji byli tam pracownicy i
przeanalizowali jakie sq najpilniejsze potrzeby. Bylo to r6wnie2 skonsultowane z panem
soltysem i zaproponowano by te niewielkie koszty na najbardziej potrzebne prace
przeznaczyi. Skoro byla dyskusja i zeproponowaliScie paristwo by wykona6 kompleksow4
dokumentacjg jeSli bgdzie nab6r to zlolymy caly wniosek jesli nie bgdzie to co roku etapami
bgdziemy aplikowad. Nie jest to Zadne zaskoczenie i wszyscy sig zg dzamy.2e ten obiektjest
w najgorszym stanie. Skoro w wyniku tej dyskusji dali(cie paristwo takq propozycjg to prosi
by przeglosowa6 zgloszonq przez niego autopoprawkg.

Radny Stanislaw G6ra zaproponowal wycofanie autopoprawki burmistrza poniewaz tak jak
m6wil radny Sorys przyjgcie dzisiaj takiej autopoprawki o kompleksowq modemizacjg
obiektu na kt6rq nie wiadomo, czy nas sta6 to jest takie gdybanie. Zr6bmy ten pierwszy kok.
a potem na komisjach zbadamy stan tego budynku i podejmiemy decyzjg, czy opracowujemy
dokumentacjg bo nas na to stai albo odkladamy a/a i koniec.

Burmistrz Grzqorz Wawryka stwierdzil, 2e nie bgdzie ju2 wprou'adzal zmian niech radni
przeglosujq ten wariant, kt5ry chc4. ZloLyl projekt uchwaty i w wyniku odbyej dyskusji ,
kt6ra wydawala sig logiczna zaproponowal sensownq zmiang i proponuje takie glosowanie.

Wicepzewodniczgca RM Ewe Chmielarz zaproponowala glosowanie nad dwoma
projektami uchwaly w wersj i pierwotnej iz autopoprawkq.
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Radny Boguslaw Babicz zglosil uwagg w kwestii formalnej nie jest moZliwe takie
glosowanie. W momencie zgloszenia autopoprawki przez pana burmistrza ten projekt
uchwaty. kt6ry otrzymali5my staje sig projektem uchwaly z autopoprawk4. Je2eli
chcieliby5my utrzpat. pierwotny projekt uchwaty , ktoS z radnych musialby zglosi6
formalny wniosek o utrzymanie dotychczasowego projektu uchwaly.

Radny Kazimierz Sproski - zglosil formalny wniosek o wycofanie autopoprawki burmistrza
i glosowanie projektu uchwaty w pierwotnej wersji. Radny wnioskuje o utrzymanie kwoty 30
tysigcy zlotych na wl.rniang okien.

Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz poddala wniosek radnego jw. pod glosowanie -
glosowano I I za, 3 przeciw, 6 wstrzymuj4cych - wniosek zostal przeglosowany pozostal
pierwotny projekt uchwaty.

Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano 13 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujqcych

Uchwala Nr XIII/77l2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

x

2) proiekt uchwaly w snrawie zmianv uchwalv nr V/232015 Radv Mieiskiei w
Brzesku z dnia 30 stvcznia 2015 r. w sprawie Wieloletniei Proenozv
Finansowei Gminv Brzesko:

pyari radnych brak.

Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano 17 za,0 pn*,iw,2 wstrzymuj4cych

Uchwala Nr XIII/78/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

3) oroiekt uchwalv w sprawie udzielenia pomocv linansowei dla Powiatu
Brzeskiego:

Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano l8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych

Uchwala Nr XIIU79/2015 ( uchwala stanowi zal. do orotokolu.)
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4) zmianv uchwalv w sprawie zarzadzenia ooboru oplatv skarbowei w drodze
inkasa. wvznaczenia inkasenta i okre5lenia stawki orowizvinego
wvnagradzania za inkaso:

Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczyal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano 19 za,0 przeciw,0 wstrzymujqcych

Uchwala Nr XIIU80/2015 ( uchwala stanowi zal. do orotokolu.)

5) oroiekt uchwalv w sorawie utworzenia odrebnvch obwod6w qlosowania:

pytari radnych brak.

Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano 17 za,0 przeciw,0 wstrzymuj4cych

Uchwala Nr XIIU8I/2015 ( uchwala stanowi zal. do orotokolu.)

6) zasiesniecia od Komendanta Woiew6dzkieso Policii w Krakowie informacii
o kandvdatach na lawnikriw:

Wiceprzewodniczlca RM Ewa Chmielarz zaptaal^, zostalo zgloszonych 20 kandydat6w na
lawnik6w, a potrzeba 22 osoby. Czy w takim wypadku bgdzie ponowny nab6r na lawnik6w.

Sekretarz Stanislaw Sulek odpowiedzial na zapytanie radnej. Pansnro radni bgdq wybierali
z tych kandydat6w kt6rzy zostali zgloszeni na lawnik6w, a jak problem rozwiqu:a(. o kt6rym
wspomniala Pani radna juz bgdzie sig martwil Pan Prezes S4du.

Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano l8 zq 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych

Uchwala Nr XIIV82/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

7) proiekt uchwalv w sorawie oowolania zesoolu do orzedstawienia oninii o
kandvdatach na lawnikriw:

Radna Maria Kqdziolka - zglosila do powyzszego zespolu kandydatury radnego Jerzego
Gawiaka i radnego Krzysztofa Stgpaka.
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Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz przypomniala, Ze komisja spraw obywatelskich
podjgla wniosek, aby w sklad zespolu weszla cata komisja spraw ob),v/atelskich oraz osoby
zgloszone przez radnych. WyjaSnila.2e radni Gawiak i StEpak sq czlonkami komisji spraw
obywatelskich.

Innych uwag i propozycji brak.

Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczyal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Radna Maria K4dziolka - poinformowala , ze kdiLda z wymienionych w projekcie uchwaty
os6b winna rvyrazid zgodg na kandydowanie.

Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz zapytala kolejno kandydat6w na czlonk6w
zespofu o wyra2enie zgody na praca w tym zespole. Wszyscy wymieniani radni czlonkowie
komisji sprarv obywatelskich wyrazili zgodE.

Projekt uchu aty glosowano: l9 za, 0 przeciw. 0 wstrzymujqcych

Uchwala Nr XIIU83/2015 ( uchwala stanowi zal. do orotokolu.)

8) proiekt uchwalv w sorawie zmianv Statutu Mieiskieqo O5rodka Pomocv
Soolecznei w Brzesku:

pytari radnych brak.

Wiceprzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekr uchwaly, a
Wiceprzewodniczqca RM Ewa Chmielarz poddala go pod glosowanie:

Glosowano 19 240 przeciw,O wstrzymuj4cych

Uchwala Nr XIIU84/2015 ( uchwala stanowi zal. do orotokolu.)

9) oroiekt uchwalv w sorawie orzviecia Stratesii Rozwiazravania problem6w
Soolecznvch na terenie Gminv Brzesko na lata 2015 - 2020.

pyan radnych brak.

Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal projekt uchwaly, a
Wiceprzewodnicz4ca RM Ewa Chmielarz poddala go pod gtosowanie:

Glosowano 17 za,O przeciw,0 wstrzymujqcych
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Uchwala Nr XIIUE5/2015 ( uchwala stanowi zal. do orotokolu.)

Ad. l4.Odpowiedzi na internelacie i zaprtania radnvch.

Wiceprzewodniczecr RM Ewa Chmielarz przypomniala, ze radny Kolbusz zglosil
formalny wniosek by odpowiedzi na interpelacje radnych zostaly udzielone pisemnie, jednak

mamy jeszcze czas wiEc pan Burmistrz udzieli odpowiedzi jw.

Odpowiedzi udzielil Burmistrz Grzegorz Wawryka

o dot. drogi na Zalesie w Okocimiu - w projekcie budZetu na rok przysziy ta droga
zostanie przeznaczona do remontu. Ostatecznie radni zdecyduj4, czy bEdzie

remontowana;

o dot. wynagrodzenia pracownik6w obslugi w szkolach i przedszkolach -
wyliczanie tego minimalnego wynagrodzenia uwzglgdnia rvszystkie skladniki.
kt6re s4 w przepisach. W roku ubieglym na zwigkszenia wynagrodzen
przeznaczyliimy kwotg 400 tysigcy zlotych, a w tym roku 130 tysigcy. Radny

Kolbusz dopowiedzial, Ze rozmawial z pracownikami i wszyscy twierdzq. 2e maj4
najniZsze wyragrodzenie kajowe.
Burmistrz odpowiedzial. 2e o podwy2kach decyduje dyrektor danej jednostki.

o W sprawie budowy dworca autobusowego - odbyli5my spotkanie z
przedsiqbiorce, kt6ry obiecuje iz taki obiekt powstanie w ciegu dw6ch lat. Byly
tutaj problemy z uzyskaniem pozwoleri i przelo2eniem ua1dzen podziemnych

gl6wnie gazu. Bg&iemy tego pilnowali by te prace byty sprawnie

przeprowadzone.

o W sprawie strefy aktyrvno5ci gospodarczej na terenie Bucza juZ m6wili{my.
dzialania podejmujemy i bgdziemy na bieZ4co paristwa radnych informowai.

o W sprawie sprzedaiy nieruchomo5ci my mamy inne zdanie . gdyZ co roku
zakladamy w budZecie przychody ze sprzedt2y nieruchomo6ci. Te nieruchomo6ci

zalolone do sprzedaZy bardzo slabo sig sprzedaj4 , wielokrotnie powtarzamy
przetargi i tych nieruchomoici i tak nie sprzedajemy. Tutaj akurat bylo

zainteresowanie, cena wynika z operatu szacunkowego i jeSli to zainteresowanie
jest to nie powinni5my podejmowai takich dzialafi, 2e jesteSmy przeciwni bo ktoS

kupuje tereny glownie po to by sig rozwija6. JeSli pojawiaj4 sig wnioski o sprzeda?

nieruchomo6ci to naleZy podejS6 do nich roztropnie i temat rozwazyt bo nie ma

takiego czasu. 2e jest wigcej chgtnych niZ my mamy nieruchomoSci. Od kilku lat

nieruchomoSci sprzedaj4 sig slabo.

Radny Grzegorz Kolbusz dodal, ale pan burmistrz zgodzi sig z nim. 2e lezeli
powstanie tam droga to cena tej nieruchomo5ci wzroinie.
Burmistrz odpowiedzial - temat powstania tej drogi jest bardzo odlegly bo to sq

duZe naklady.
o W sprawie odstrzalu dzikriw - ze swej strony podejmowali6my wiele dzialari .

byli6my chyba jedn:z z pierwszych gmin. kt6ra tym tematem siE zajmowala. Jest to
temat og6lnopolski staramy sig zwigkszad odstrzaty. organizujemy spotkania.
rnozna r6wnie2 zorganizowat, ponowne spotkanie w poszczeg6lnych
miejscowo5ciach z przedstawicielami k6l lowieckich. Burmistrz przypomnial w
jakich przypadkach mo2na dokonad odstrzalu redukcyjnego w tej sprawie
wlsqpimy do powiatu o odstrzal redukcyjny.
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o Budiet obywatelski- od jakiego6 czasu prowadzimy dzialania w urzgdzie w tym
temacie, zlecilem pani skarbnik i pracownikom przeanalizowanie i pzygotowanie
takiego projektu. JeSli wszystko dobrze p6jdzie to przygotujemy projekt z
odpowiedni4 kwotE na bud2et obyvatelski na rok pnyszly. Caly czas realizowany
przez nas budZet jest bud2etem obl,rvatelskim bo wnioski do bud2etu spt1,waj4 z
solectw, osiedli. Co roku odbyrvane sq spotkania z mieszkaricami i w projekcie
bud2etu przedstawionego radnym staramy sig uwzglgdnia6 te najpilniejsze
zadania. Je6li chcielibySmy np. przyst4pid do funduszu soleckiego to
musieliby5my w tym roku 2015 wyodrgbnid kwotg okolo 200 tysigcy zlotych.
Zwrot jest 30 oh czyli okolo 60 tysigcy, a my na solectwa rocznie przeznaczamy
kwotg 86 tysigcy zlotych.

o Ul. Dworcowa - na tej ulicy caty czas trwajq prace remontowe. zwr6cimy siq do
zarz4dcy drogi by ten chodnik uporzqdkowal . Musimy poczekai jeszcze na
zakoriczenie prac wok6l dworca PKP.

o Prace prowadzone przez PKP Energetyka - zostaly podpisane odpowiednie
porozumienia na korzystanie z dr6g i mamy wyliczone odcinki dr6g. kt6re maj{
by| przeznaczone do naprawy. W najbli2szym czasie przystqpimy do prac
zwi4zanych z ul. Bujaka , Bagiennq inny zakes prac do wykonania przedstawimy
paistwu radnym.

o Budowa sieci kanalizacyjnej - musimy sig mocno zastanowid nad dalsz4 budowq
sieci kanalizacyjnej. Zrealizowali5my duzy projekt mieszkaricy nie chcq sig
podl4czai i nale2y sobie zadae pyanie jak zmusii mieszka6c6w do wykonania
przyl4czy. Do projektu, kt6ry zostal zakoirczony kilka miesigcy temu podlqczyla
sig tylko okolo polowa mieszkanc6w. S4 to inwestycje bardzo drogie. Sq r6Zne
altematywne formy realizowania dzialan zwi4zanych z kanalizacj1 mogq to byi
biologiczne lub przydomowe oczyszczalnie 6ciek6w, szambo , ale nale2y mied
5wiadomo56, 2e unia europejska doklada irodki tam gdzie jest duze zaggszczenie
dom6w . Je6li ten efekt ekologiczny jest niewielki to dofinansowania moZe w
og6f e nie byi albo jest na znacznie niLszym poziomie.

Radny Jaroslaw Sorys - dodal, 2e w przypadku Jadownik gdzie ten efekt ekologiczny jest
bo po raz kolejny projekt byl juz robiony jest zdecydowanie pozytwny. Mo2e mieszkaric6w
nale2y zmobilizowa( do przyl4czania sig np. zarzqdzeniem burmistrza. w innych gminach te2
stosuje sig takq zasadg i mieszkancy siE pnylqczajq. ponadto radny zwr6cil uwagg na
opieszalosi RPWiK w tym zakesie. mieszkaficy zglaszali chgd przyl4czenia a terminy byly
bardzo odlegle. tfumaczyli sig tym iz nie maiq czasu ipracownik6w, tak by6 nie mo2e.
Zagjszczenie dom6w w Jadownikach jest ogromne i m6wienie o ekologicznych
oczyszczalniach nie ma wigkszego sensu.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomnial jakie wydawane byly przez sqd decyzje o
przylqczenie sig do kanalizacji. Sqd nie okeilal w postanowieniu terminu przyl4czenia sig.
Mo2emy zorganizowad spotkanie mieszka6c6w w tych miejscowoSciach gdzie sq
przylQczenia do kanalizacji i dokladnie wszystko ustalimy. To co do nas nale2alo zrobilismy.

Burmistrz odpowiada dalej na zapytania radnych Ewy chmielarz , Edwerda Knagi,
Boguslawa Babicza, Barbary Borowieckiei , Grzegorz Kolbusza, Adama KwaSniaka,
Krrysztofa Bogusza :
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o
o
o

w kwestii lqcznika w Mokrzyskach prace zostane w najbli2szym czasie
wykonane;
budowa przej6cia dla pieszych na drodze wojew6dzkiej w Mokrzyskach -
wyst4piliSmy w tej sprawie , przygotowujemy ponowienie wniosku;
zjazd kolo koSciola - barierki zostaly jul zamontowane;
w najbli2szym czasie zostanie zamontowana wiata przystankowal
przepust pod ul. Kossaka bgdzie oczyszczony, ale nie zalatwia tematu.
Zaproponujemy w bud2ecie na rok przyszty Srodki finansowe by r6w, kt6ry
zbiera wodg z pewnej czg6ci miasta zostal przebudowany, a byly takie wnioski
by to zadanie w latach nastgpnych kontynuowad;
w sprawie pustych niezagospodarowanych budynk6w komunalnych -
wielokotnie m6wilem mieszkaflcom Wokowic by zlozyli propozycje
zagospodarowania budynku po bylej szkole itu jestesmy orwarci. Je5li chodzi
o pozostale budynki to caly czas te pustostany staramy sig zagospodarowad.
Mamy pomysl na budynek po bibliotece . Budynek Rynek 16 jest w centrum
miasta oglosili5my pnetatg na wynajem ale nie bylo chgtnego , budynek po
banku PKO juz wyja5nili5my w jaki spos6b bgdzie zagospodarowany . Co jest
mozliwe to staramy sig je zagospodarowad.
Sp6lka MPK - w najbli2szym czasie pan prezes przedstawi radnym wizjg
rozwoju sp6lki;
Realizacja zjazdu z autostrady to jest koniec bie2qcego roku. Odbyli5my z
Panem Dyrektorem Palasifskim wizjg lokalnq na tym zjeidzie i staramy sig na
bie24co te prace monitorowat. P*.zqc na warunki pogodowe prawdopodobnie
ten zjazd zostanie oddany zgodnie z przewidywaniami, ale wszelkich
szczeg6lo*ych informacji udziela GDDKiA i tam mieszkaficy mogq uzyska6
szczeg6lowe informacje.
zwr6cimy sig do wla6ciciela &ialki kolo Biedronki w Brzesku na Osiedlu
Jagielty o uprz4tnigcie swojego terenu,
wyremontowanie ulicy Ruchu Oporu - w naszej gminie drogi sq remontowane
na bie24co , asfalt na tej ulicy nie jest nowy ale wykonane tam prace
poprawiaj4 bezpieczeristwo - radny Kolbusz dodal, 2e fajnie by bylo gdyby ta
ulica lqcznie z ul. Ogrodow4 najczgiciej uczgszczane przez autobusy powinna
byd wyremontowana.
Burmistrz odpowiedzial iz nalezy miei Swiadomo5i, Ze nie wszystkie drogi
bqd4 budowane od nowa, dr6g jest du2o i musimy niekiedy wybierad, kt6ra z
nich jest wazniejsza.
w przysztym tygodniu zostanq uruchomione parkingi platne na ul. powstaric6w
Warszawy;
program Prosument bgdzie realizowany pnez najblilsze 7 lat my w tej chwili
przygotowujemy Gm inny Program Gospodarki N iskoemisyjnej, odbyrvajq sig
spotkania w poszczeg6lnych miejscowo6ciach i jak ten projekt bgdziemy mieli
juz przygotowani to bg&ie aplikowali o fundusze.
Fontanna ulegla awarii iw ramach gwarancji naprawa zostala wykonana iw
tej chwili funkcjonuje rakjak trzeba.
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w sprawie parkometr6w- w Krakowie i Tamowie parkometry nie wydajq
reszty te kt6re wydaja s4 duzo droZsze. a dzigki nim uporz4dkowalo siE

parkowanie na terenie miasta;

Odpowiedi na zapytanie radnego Bogusza w sprawie finansowania
remontu boiska sportowego w Sterkowcu zostanie udzielona na pi5mie.

Ad.l5. Odoowiedzi na zanvtania orzewodniczacvch iednostek pomocniczvch Gminv.

Burmistrz Grzqorz Wawryka odpowiedzial na zapltania przewodniczqcych jednostek
pomocniczych grniny w temacie:

o scalania grunt6w w Szczepanowie pracownicy bgdq uczestniczyi w spotkaniach by
ten temat byl dobrze rczwi4zany.

o problem drogi Na Osiedlu na Wzg6rzu w Szczepanowie jest dosy6 zloZony, wszystko
zalezy od dobrej woli mieszkaric6w. my jesteSmy otwarci by te tereny wykupi6;

o wodociqg na Osiedlu Slotwina zostanie wykonany w tym roku tak jak
deklarowaliSmy;

o uporzqdkowanie cmentarza Zydowskiego - burmistrz przlpomnial jakie prace zostaly
wykonane i zaplanowane do wykonania na cmentarzu. W miesi4cu wrzeiniu
cmentarz zostanie wykoszony,

o odpowiedi ne zapytanie Radnej Borowieckiej w sprawie rozpoczgtej inwestycji
przy cmentatzu iydowskim zostanie udzielona pisemnie.

o w sprawie wieZy radio lokalizacyjnej - my mamy obowiqzek wyda6 decyzjg, a tutaj
nie bylo precyzyjnego stanowiska wskazania terenu. Inwestor zwr6cil sig o wydanie
warunk6w zabudowy w tym miejscu i mieliSmy obowipek jej wydania bo za kaildy
dzieri zwloki placimy 500 zlotych, ale caly czas istnieje mozliwoSd odwolania sig od
tej decyzji.

Ad.l6. Wolne wnioski i zapltania - brak.

Ad.l7. Zamknigcie obrad sesji.

Po wyczerpaniu porz4dku obrad sesji Wiceprzewodnicz4ca Rady Miejskiej w Brzesku
Ewa Chmielarz zamkngla obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Brzesku, zwolanej na dziefi 27
sierpnia 2015 r.

Rady Miejskie

L

protokolowala:

Inspektor Marta K6lkowska
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