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PROTOK6L Nr[r/2016

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
28 stvcznia 2016 r. roku w Sali Obrad Urzqdu Maeiskiego

w Brzesku ul. Glowackiego 51, Brzesko w godzinach 10.00-15.00

Pelna dyskusja radnych w poszczeg6lnych tematach znajduje siq na no3niku
informadi (pfia CD), K6n znajduje sig w aktach Rady Miejskiej.

obradom sesji Rady Miejskiej w Bzesku pzewodniczyl przewodniczqcy
Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk.

W sesji udzial wziglo 2l radnych:
1. BABICZ BOGUSTAW

2. BOGUSZ KRZYSAOF
3. BOROWIECKABARBAM
4. BRZYK FMNCISZEK
5. CHMIEI.ARZ EWA

6. CIURE] MARCIN

7. GAWIAK ]ERZY
8. GORASTANISTAW

9. tqDzIotKA MARIA
lO.KLIMEK LESZEK

1l.KNAGA EDWARD

12.KOLBUSZ GMEGORZ
13.KUCI,A MARIA
14.KWASNIAK ADAM
15.LUBOWIECKA ANNA
16,OJCZYK KRZYSZIOF
17.SMOLUCHA ADAM
lS.SPROSKI IGZIMIERZ
19.SORYS JAROSTAW

20.STEPAK KRZYSZTOF

2I.WYCZESANY PIOTR

Ponadto udziat wziqli:
o Sekretaz Gminy Stanislaw Sule(
. Zastqpca Burmistza Jerzy Tyrkiel,
. Pzewodniczqcy Zaz1d6w Osiedli oraz Soltysi Gminy Bzesko jak r6wnie2

zaproszeni go6cie wg zalqczonej listy obecno6ci.
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W tym miejscu Przewodniczqcy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk powital Pana

)6zefaZaka, K6remu zostal nadany wy2szy stopiei wojskowy iwrqczenie nastQpi na

dzisiejszej sesji.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj oraz Radna Maria Kqdziolka
Sekretarz Brzeskiego Kola pzedstawili sylwetkg i osiEgniqcia Pana Kapitana Zaka.

IOZEF i/AK s. Stanislawa od 1939 roku do czasu rozwiqzania Armii Krajowej paez

generata Okulickiego slu2yt w organizacji AK. Posiada wiele odznaczefi, miqdzy

innymi:

* Krzy2 Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

* Krzy2 Armii Krajowej;

* Medal zaZaslugi dla ZKRP i BWP;

* odznaka za zagugi dla Zwiqzku Kombatant6w RP i Bylych wig2ni6w

Politycznych;

x Odznaka Weterana Walk o Niepodleglo6t;

* Srebrny KrzyL Zaslugi;

* Srebrna Odznaka zaTaslugi dla Ziemi Krakowskiej iinne'

pan l6zef Zak praktycznie cale 2ycie poswigcil dla swojej UKOCHANEI

oJczYzNY najpierw walczqc o jej niepodleglosd, a walka ta trwala od pierwszych

dni II Wojny Switowej, nastqpnie, po odzyskaniu niepodleglo6ci odbudowywat

zniszczony kraj, a w woLNEl i NIEPODLEGT EI POLSCE dziala na aecz zachowania

spuscizny zdobytej za tak wielkq cenq, cenq pzelanej krwi 2olnieza Polskiego.

Obecnie por. (nie podlegajqcy obowiqzkowej slu2bie wojsk') 
'6ZEF2nf dziala w Swiatowym Zwiqzku Zolnierzy Armii Krajowej Oddzial Baesko.

wspolnie z kolegami z oddzialu Bzeskiego - (na ile mu wiek i zdrowie pozwalajq)

- organizuje spotkania z mlodzie2q szkolnq z terenu Gminy Bzesko, uczestniczqc

w pogadankach oraz rozmowach zwiqzanych z propagowaniem walk

niepodlegto6ciowych oraz dziatalnosciq partyzanckq. Tak on, jak i jego nieliczni

ju2 koledzy sq zylvq historiq, dlatego tak mocno anga2r"'ji-siq w jej peekazywanie'

chcqc wpoii i paekazad mlodym pokoleniom MITOSC DO OICZYZNY oraz

pokazae, na podstawie wlasnych przezy(. historiq walk o NIEPODLEGTA PO6KE.

Jest On r6wnie2 wsp6lorganizatorem oraz uczestnikiem wszelkich uroczysto$ci,

tak o charaKeze patriotycznym, jak i kultunlnym'

MajEc powyzsze na uwadze oraz pzepisy ustawy z dnia 21 listopada

|g6Tr.opowszechnymobowiqzkuobronyRzeczypospolitejPolskiej(tekst
jednolity: Dz. lJz2012r.,poz.46L,zp62n. zm') - w uznaniu zaslug zq ufu

dzialalno6ci podczas II Wojny Swiatowej oraz kultywowania zaslug 2olnierzy Armii
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Krajowej w wolnej i niepodlegtej Polsce oraz w uznaniu zaslug na zecz
suwerennej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o mianowanie por.

nie podlegajqcego ob. L wojsk. JOZEFA zAKA na stopiei I(APITA]{A.

NastQpnie Major Wieslaw Maciejowski Zastgpca Komendanta WKU w
Tarnowie odczytal AK Nominacji i wrqczyl mianowanie na stopieh lGpitana Panu

l6zefowi Zakowi i zlo2yl serdeczne 2yczenia.

Gratulacje J6zefowi 2akowi zlo2yli , migdzy innymi zastgpca burmistrza Jerzy Tyrkiel,
pzewodniczqcy RM KzysztofOjczyk, radni oraz koledzy z bzeskiego kola.

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoici obrad.

Przewodniczecy Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk otwozyt obrady
Yifi Sesji Rady Miejskiej w Bzesku. Powital zebranych na sali obrad Radnych,
wszystkich zaproszonych go6ci. W obndach sesji uczestniczylo 21 radnych.

Ad.2. Przedstawienie porzqdku obrad.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Brzesku Krrysztof Ojczyk poinformowal, 2e
pozqdek obrad wraz z materialami zostal Radnym dorgczony w ustawowym
terminie, w zwiqzku z c^/m zapytal: Czy wszyscy Radni otrzymali materialy na
dzisiejszq sesiq? Uwag nie bylo - Pzewodniczqcy stwierdzil, 2e materialy zostaly
dorqczone pmwidlowo,

Nastqpnie Paewodniczqcy paedstawil pozqdek obrad sesji zawarty w zaproszeniu.
Poinformowal, 2e zostal przygotowany r6wnie2 protokol z sesji odbytej w dniu 30
grudnia 2015 roku, kt6ry radni otrzymali w wersji elercronicznej, sq jednak glosy
radnych, i2 nie wszyscy siQ z nim zapoznali dlatego te2 nie bgdziemy wnosii o jego
przyjqcie do poaqdku obrad sesji, zostanie przyjSty na kolejnej sesji.

zostalo dorgczone r6wnie2 sprawozdanie z realizaQi uchwal RM za okres od sesji 30
grudnia 2015 r. jest to sprawozdanie do odczytania i proponuje wprowadzenie go do
pozqdku obrad sesji w pkc.10. i pozostale punkty otrzymujq numeracjg kolejnq.

Przewodniczqcy Krzysztof ojczlyk przedstawil pod glosowanie wniosek o
wprowadzenie sprawozdania z realizaei uchwal RM za okres od sesji 30 grudnia 2015
r. do pozqdku obrad sesji w pkc.10. i pozostale punkty otrzymujq numeracjq
kolejnq.

Wniosek glosowano 18 za - jednoglo5nie

Radny Jarocaw sorys zawnioskowal o wprowadzenie do pozqdku obrad sesji w
wpkc.l4 jako pkt. 6 podiqcie uchwaly w sprawie nadania nazwy skwer pamieci
Rotmistza witolda Pileckiego miejscu na kt5rym zlokalizowany jest pomnik poleglych
a Ojeyznq Pomordowanych w Obozach w czasie II wojny Swiatowej. Skwer ten
znajduje siQ w samym centrum Jadownik w bezposrednim sqsiedztwie DL i drogi
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krajowej E-4. Jest to najbardziej godne miejsce w Jadownikach dla uczczenia tych co
oddali zycie za ojalznq i prosi radnych o poparcie tego wniosku.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk przypomnial, 2e projekt uchwalry zostal
pozytywnie zaopiniowany pzez jednq z komisji i radcg prawnego UM. Je5li zostanie
wprowadzony do pozqdku obrad to projeK zostanie radnym rozdany.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddal pod glosowanie

wniosek o wprowadzenie do poaqdku obrad sesji nadanie nazwy Skwer Pamiqci im.
Rotmistza Witolda Pileckiego w obrqbie Jadowniki wprowadzic do pK.14 jako ppkt.6.

Wniosek glosowano 18 za jednogloSnie

Nastqpnie Przewodniczacy odczytat porzqdek sesji ze zmianami.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad.

2. Pzedstawienie pozqdku obrad.

3. Interpelacje Radnych.

4. Informacja o udzielonych odpowiedziach na zlozone interpelacje sesyjne i

migdzysesyjne.

5. Zapytania Radnych.

6. Zapyta nia Paewod niczqcych Jednostek Pomocn iczych Gmi ny.

7. Sprawozdanie z posiedzefi komisji stalych za okres od ostatniej sesji.

8. Sprawozdanie z posiedzei Komisji Mieszkaniowej.

9. Pisemne sprawozdanie Burmistza z jego dzialalno6ci za okres od dnia

30 grudnia 2015 roku.

l0.Sprawozdanie z realizacji uchwat RM podjqtych w dniu 30 grudnia 2015 r'
oraz 15 stycznia 2016 r.

11. Podjgcie uchwal w sprawach:
1) Uchwala Bud2etowa Gminy Baesko na rok 2016;

. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

. paedstawienie opinii wszystkich Komisji,

. odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowej,

. przedstawienie stanowiska Burmistza i ewentualnej

autoPoPrawki,
. glosowanie autopoprawki Burmistza,
. glosowanie poprawek nieuwzglgdnionych Wzez Burmistza

w autopoprawce, zgloszonych pzez radnych;

. glosowanie projektu uchwaly bud2etowej w brzmieniu

obejmujqcym paeglosowane autopoprawki.

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bzesko;

12.Informacja dot. plan6w funkcjonowania i strategii RPWIK S p z o. o.

w Bzesku
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w roku 2016 iw latach kolejnych. ( Informacja plze9ana w wersji
eleKronicznej).

13.Sprawozdanie z prac Zwiqzku Migdzygminnego d/s Wodociqg6w i KanalizaQi
za rok 2015.

14.Informaqa Prezesa Sp6lki MPK w Bzesku o planach dzialania Spolki na rok
2016.
( Informacja pzestana w wersji eleKronicznej).

15. Podjqcie uchwal w sprawach:
1) Wprowadzenia oplaty prolongacyjnej z tytulu rozlo2enia na raty lub

odroczenia terminu platno6ci podatk6w oraz zaleglo6ci podatkowych

stanowiqcych doch6d budzetu Gminy Bzesko;
2) Przyjqcia Plan6w Pracy Komisji Rady Miejskiej w Bzesku na rok 2016.
3) Przyjqcia Strategii Rozwoju Gminy Bzesko na lata 2016 - Z0ZZ ( zalqcznik

do uchwaly pzeslany w wersji elektronicznej);
4) Przyjqcia Programu opieki nad zwiezgtami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomno6ci zwiezqt na terenie Gminy Bzesko w 2016
roku.

5) okre6lenia kfieriSw postqpowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej
publicznej szkoly podstawowej i klasy pienruszej publicznego gimna{um
prowadzonych pzez Gming Bzesko dla kandydat5w zamievkalych poza
obwodem szkoly lub gimnazjum, dokumentow niezbqdnych do
potwierdzenia tych kryteri6w onz pr4znania liczby punK6w ka2demu
kfierium;

6) nadania nazwy skwer pamiQci im. Rotmistza witolda pileckiego w obrgbie
Jadowniki.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania pzewodniczqrych jednostek pomocniczych Gminy.
18.Wolne wnioski i zapytania.
19.ZamkniQcie obrad sesji.

Ad.3 . InterpelaQe Radnych

Interoelacie zolosili:

Radna Anna Lubowiecka

W zwiqzku z licznymi sygnalami mieszkaric6w dotyczQcymi ciqglego ciqzkiego
transpoftu odbywaiqcego siq paez ras szczepanowski proszg o wyjasnienie czy
dopuszczony jest on wydanym pozwoleniem. w minionym roku takowe
obowiqzywalo z uwagi na transport material6w podczas prowadzonego remontu linii
kolejowej. BiezEce monitorowanie stanu drogi pozwalalo na utrzymanie jej w dobrym
stanie. Ponadto po niezwykle intensywnym okresie u2ytkowania caly odcinek zostal

sfuona 5z 33



nawieziony kruszywem. Wyjqtkiem w tym okresie byl odcinek tz:.u. dojazd do v{azdu
awaryjnego i odcinek drogi technicznej bqdqcej w administrowaniu GDDK|A. W
dalszym ciqgu ten fragment, ale i coraz wiQcej miejsc jest w zlym stanie, liczne doly
i bloto sprawiajq trudno6ci wszystkim paemievczajqcym siq. Mieszkaicy twierdzq,
2e obecnie transportowany jest material z piaskowni WZy ul.Szczepanowskiej, ale i

wyw6z dzewa z lasu pogarsza stan nie tylko drogi le5nej lecz r6wnie2 drog
powiatowych i gminnych m.in. Pielgrzym6w i w Rynku Szczepanowskim.

W zwiqzku z povtyzs4m proszq o skontrolowanie istniejqcego stanu szczeg6lnie pod

kqtem pozwoleri dotyczqcych transportu piasku wydobywanego na ,,Zabiej G6rce"
prq ul. Szczepanowskiej, ale r6wnie2 pzewoinik6w
dzialajqcych na zlecenie Las6w Paistwowych, Nie mo2na dopu6cid do tego by drogi

byly bezkarnie niszczone, a koszty ich naprawy obciq2aly w konsekwencji bud2et

Gminy.

Ad.4. Informacja z udzielonych odpowiedzi na zloione interpelacje sesyjne
i miqdzysesyjne.
Informacje wedlug zatqcznika do protokolu zlo4l Przewodniczecy Rady

Miejskiej Krzysztof Ojczyk.

Radny Krzysztof Bogusz - odni69 sig do udzielonej odpowiedzi na interpelacje w

sprawie wysoko6ci cen paliw na terenie Miasta i Gminy Bzesko. Nie jest do korica

zadowolony z udzielonej odpowiedzi bo byta ona na zasadzie i2 nic sig nie da zrobi6.

Bierzymy prryktad z innych Uzgd6w np. Miasta Tarnowa , K6ry ma mo2liwo56

informowania na swojej stronie internetowej o cenach paliw. Na przykladzie Miasta

Bzeska i okolic mo2emy stwierdziC, 2e ceny paliw r62niq sig o kilka groszy na

niekorzy6i Bzeska. Rozumie i2 pzedsigbiorcy ponoszq koszty w prowadzeniu swojej

dzialalnosci jednak sq to zbyt du2e r62nice ni2 to co obowiqzuje w sqsiednich

miejscowo6ciach. Radny ponawia apel o przygotowanie linku na stronie

internetowej, kt6ra by prezentowala ceny paliw na terenie Bzeska i sqsiednich

miastach co bgdzie zapewne realnq pomocq dla naszych mieszkafic6w'

przewodniczacy Krrysztof ojczyk - stwierdzil, i2 tozumie 2e jest to uzupetnienie

interpelacji i poprosit Burmistza o ustosunkowanie sig do tej kwestii'

Ad.s. Zapytania Radnych.

Zapytanaa zlofiliz
Radny Krzysztof Bogusz :

1) zapytal, czy na rok 2016 jest planowane zlo2enie wniosku dla OSP

Szczepan6w do Programu Matopolskie Remizy,

2) czy Gmina Bzesko planuje rozpowszechnienia tematu 1ol0, rulaszea i2

rozpoczyna siq czas rozliczen z uS, warto by te Srodki pozostaly na terenie

naszej gminy i u naszych mieszkaric6w;
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3) mieszkaricy zglaszajq problemy zwiqzane z bezpieczeistwem na
pneje2dzie kolejowym w Sterkowcu dot. to rulaszcza sytuacji gdy
wystqpuje awaria sterowania rogatkami na pzeje2dzie kolejowym w
Sterkowcu, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji iw zwiqzku z tym
mieszkaricy proszq UM by uzgodnil z wykonawcq zamontowanie tam
luster jak r6wniez by zostala zamontowana dodatkowa lampa
pomaraiczowa informujqca kierowc6w i2 np, rogatki sq uszkodzone.

Ad.6. Za pytania Przewodn iczqcych Jednostek pomocn iczych G m i ny.

Zapytania zglosili:

Pan Marek Senrin - zapyta+ , czy planowane jest zorganizowanie spotkania z
pzedstawicielami klub6w sportowych dot. podzialu 5rodk6w finansowych na ich
dzialalno56.

sottys stanislaw Pacura - zapytal w kwestii skladanych wniosk6w w ramach
bud2etu obywatelskiego. czy zostata juz dokonana ostateczna kwalifikaea wyboru
tych wniosk6w i w jaki spos6b te proJekty bgdq realizowane, ef przezzglaszaiqce je
organizacje lub te2 pzez merytoryczne wydzialy uM. Realizacja niekt6rych zadari
bgdzie wymaga stosownych zezwoleri i zgloszeri i na pewno spoleczeristwo
poczuloby siq sfrustrowane gdyby ta realizacja nie zostala w odpowiedni spos6b
zorganizowana.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk stwierdzil, i2 ma nadziejg, 2e ta inicjatywa
mieszkaric6w nie zostanie zmarnowana.

Ad.7. sprawozdanie z posiedzei komisji stalych za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdania zloiyli przewodniczqcy komisji:

. Komisja Spraw Obywatelskich, porzqdku publicznego i promocji-
zlo\l PrzewodniczEcy Komisji Krzysztof Bogusz.

. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnictwa-
zlo4l PrzewodniczQcy Komisji Adam Kwa5niak.

. Komisja Rewizyjna- zloZyla pzewodniczEca Komisji Barbara Borowiecka,. Komisja Gospodarki Finansowej - zlo4l pzewodniczqcy Komisji Jaroslaw
Sorys.

. Komisja Zdrowia Pomocy Spolecznej i Rodziny- zlozyla Radna Ewa
Chmielarz;

. Komisja O3wiaty Kultury i Sportu- zlozyl sprawozdanie radny Jaroslaw
Sorys.

rnformacje przedstawione pnzez przewodniczqcych komisji zawarte
zostaly w protokolach i wnioskach z posiedzefi poszczegrilnych komisji.
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Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk poinformowal, 2e po sprawozdaniu z

posiedzeh SKM zostanie udzielony glos Panu Prezesowi R. Niemcowi Prezesowi

MZPN oraz pzedstawicielom OKS tak by pzed dyskusjq w sprawie projeKu bud2etu

zajgli swoje stanowisko w sprawie dalszej dziatalno6ci OKS.

Ad.8 Sprawozdanie z posiedzeri Komisji Mieszkaniowej.

Sprawozdanie wg. zalqcznika do protokotu zlobyla Pnewodniczqca Komisji
Jadwiga Kramer.

Nastqpnie glos zabral Pan Ryszard Niemiec Przewodniczqcy Malopolskiego
Zwiqzku Palki No2nej w Krakowie, kt6ry paedstawil zgromadzonym

katastrofalnE sytuacjq ekonomiczno - finansowq Okocimskiego Klubu Spottowego w

Bzesku. Pan Prezes przybli2yl zaslugi OKS i potaeby finansowe na dalszq jego

dziatalno6( oraz mo2liwo5ci ratowanie klubu. Klub wielokrotnie promowal Miasto

Baesko dlatego te2 nale2y mu sig pomoc finansowa, Pan prezes p.4l-blii^l+ w jakiej

wysoko6ci dofinansowywane sq kluby spodowe w innych miastach w Polsce.

Wszyscy wiemy i2 spos6b zaaqdzania w tym klubie w ostatnim okresie nie byla

najbardziej wydajna. Poczynione zostaty kroki by wprowadzid rezim oszczqdno6ciowy

jak i doprowadziC do wigkszej intensywno6ci pozyskiwania 5rodk6w od sponsor6w.

Zwr6cil sig do Rady Miejskiej z pro6bq o dotaqq finansowq z bud2etu gminy na

dalszq dzialalno6t OKS, bo je2eli miasto pomoze finansowo to r6wnie2 i sponsor CAN

PACK pzeka2e Srodki finansowe na tq dzialalno6i w stopniu proporcjonalnym do

efekt6w na jakie zgodzi siq Rada Miejska.

Ad.9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego dziatalno6ci za okres od
dnia
3O grudnia 2015 roku.
Sprawozdanie Burmistza Baeska radni otrzymali w materialach wersji papierowej.

(Sprawozdanie stanowi zalqcznik do protokolu).

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk poprosil o zadawanie pyta6 do sprawozdania.

Radny Jaroslaw Sorys zapytal w temacie budowy drogi p.po2' przy hali SP nr 3,

czy ta budowa jest w ramach Srodk6w zabezpieczonych na budowQ tej hali , czy

musimy siq dopiero o nie starai ijaka jest ich wysokoSt?'

Ad.10. Sprawozdanie z realizacji uchwal RM podietych w dniu 30 grudnia
2Ol5 r. oraz 15 stycznia 2016 r.
Zastqpca Burmistrza Bneska Jerzy Tyrkiel zlohyl sprawozdanie z realizacji

uchwal Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji RM. (Sprawozdanie stanowi

zalqcznik do protokolu).
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Ad.11. Podjqcie uchwal w sprawach:

1) Uchwala Budietowa Gminy Brzesko na rok 2016;

odczyta nie opi ni i Regional nej Izby Obrachun kowej,

pzedstawienie opinii wszystkich Komisji,

odczytanie stanowiska Komisji Gospoda rki Fi nansowej,

pzedstawienie stanowiska Burmishza i ewentualnej
autopoprawki,

glosowanie autopoprawki Burmistaa,

glosowanie poprawek nieuwzglgdnionych przez Burmistza
w autopoprawce, zgloszonych pzez radnych;

glosowanie projeKu uchwaly bud2etowej w bamieniu
obejmujqcym pzeglosowane autopoprawki.

. odczntanie ooinii Reoionalnei Izbv Obrachunkowei,

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczak odczytat tre6i pozytywnej opinii RIO w
Tarnowie w zaopiniowania projeKu uchwaly Bud2etowej Gminy Bzesko na rok 2016
oraz Uchwalg RIO w sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwaly w sprawie WpF
Gminy Bzesko. ( uchwaly RIO stanowiq zalqenikdo protokolu.)

. orzedstawienie ooinii wszvstkich Komisii,

Przewodniczecy Krzysztof Ojczyk poinformowal, 2e opinie w sprawie p@eKu
bud2etu na rok 2016 zostaly pzedstawione w sprawozdaniach z posiedzeri komisji.

. odcartanie stanowiska Komisii Gosoodarki Finansowei,

Radny JaroCaw Sorys Przewodniczacy Komisji Gospodarki Finansowej w
zwiqzku z procedowaniem nad projektem bud2etu i w zwiqzku z wystqpieniem pana

Prezesa Niemca w sprawie OKS zawnioskowal o 10 minut pzerwy w obradach.
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Przypomnial ponadto i2 stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej zostalo podjqte i

nie zmienilo sig na chwilg obecnq i zostalo ju2 odczytane - { opinia} opiera siq na

posiedzeniu komisji, K6ra siq odbyta w temacie projeKu bud2etu .

10 minut przerwy w obradach - zazqdzone przez Przewodniczqcego Rady

Obrady po przerwie

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk poinformowal, 2e stanowisko Komisji

Gospodarki Finansowej zostalo odczytane w zwiqzku z tym podda pod glosowanie

wnioski do bud2etu , kt6re komisja Finansowa ustalila i K6re sq logicznie spojne -
jest to r5wnie2 zestawienie przygotowane przez Paniq Skarbnik:

Wniosek 1:

1. W dz. 600 - Transpoft i lqczno6i, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

wykre6la siq zadanie inwestycyjne ,,Kontynuacja budowy ul. Sikorskiego -
Schetyn6wka" z kwoQ L.247.84.9.

(Z kwoty tej pzeznacza siq:

1.192.849 na ,,ModernizaQe dr6g gminnych, w tym drogi osiedlowe"

25.000 na ,,Zakup i monta2 uzqdzei zabawowych" - os. Bzezowieckie
(15.000), os. lagietly (10.000)

30.000 ,,Budowa ogrodzenia boiska sportowego w SterkowcuJ

Radny Kazimierz Sproski - zauwa2yl i2 po raz pierwszy styszy o ogrodzeniu

boiska w Sterkowcu.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, sq to wnioski z posiedzenia

Komisji Gospodarki Finansowej i faktycznie mogt radny o tym wniosku nie gyszec.

Ponownie odczytal wniosek .

Radna Maria Kqdziolka poinformowala, 2e uczestniczyla wczoraj w posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej, omawiali6my zadania na kt6re pruesuwamy Srodki finansowe i

pierwszy raz s*ys4 i2 zo*ab1 podzielone Srodki na dwa osiedla dot. plac6w zabaw.

Mamy 9 solectw i osiedli i na 2adne z nich nie przfznano 5rodk6w. Czy istnieje

mo2liwo6t przfznania wigkszych 6rodk6w lub nie zapisywad kwot, bo Srodki mogq

nie zostaC wykorzystane , poniewaz na niekt6rych osiedlach w roku ubieglym place

zabaw zostaly wykonane i nie bgdzie 2adnych Srodk6w na osiedlach i solectwach.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojcafk odpowiedzial, jest to wniosek z komisji

finansowej i moglo to byt nie dyskutowane. Pzewodniczqcy poinformowal- je6li

chodzi o osiedle Baezowieckie, to wplryngto pismo od Prezesa SM, K6ry zapewnil, 2e
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w tym roku wyasygnuje Srodki w wysoko6ci 15 tysiqcy zlotych , ie2eli sq inne wnioski
to bqdziemy w pozostalych punktach te wnioski glosowai.

Ponownie poddal pod glosowanie wniosek.

Wniosek:

1. W dz. 600 - Transport i lqczno6i, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
wykre5la sig zadanie inwestycyjne ,,Kontynuacja budowy ul. Sikorskiego -
Schetyn6wka" z kwoe L.247.849.
(Z kwoty tej pzeznacza siq:
1.192.849 na ,,Modernizacje dr6g gminnych, w tym drogi osiedlowe,,
25.000 na ,,Zakup i montaz uzqdzeh zabawowych,, - os. Bzezowieckie
(15.000), os. Jagielly (10.000)
30.000 ,,Budowa ogrodzenia boiska spoftowego w Sterkowcu,)

Glosowano 2Oza, I wstrzymujqcy

o Przewodnieqcy Krzysztof Ojczyk poddal pod glosowanie wniosek do
projektu bud2etu .

w dz' 600 - Transport i lqczno56, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie
inwestyq/jne ,,Modernizacja dr6g gminnych, w tym drogi osiedlowe,, zwiQksza siq
plan wydatk6w o kwotq t.t92.849, tj, z kwoty 600.000 do kwoty t.792.849 oraz
wskazuje sig zakres zeczowy zadania, obejmujqcy w szczeg6lno5ci:

- wykonanie chodnika - ul. Bzezowiecka strona
poludniowa
- budowa malego ronda na skrry2owaniu ul.
Bzezowieckiej i ul. Legion6w

Pilsudskiego
- rewiFlizacja Placu Kazimieza Welkiego, II czq6ci
Placu Zwirki iWigury

wraz z remontem czg6ci ul. Uczestnik6w Ruchu
Oporu (opracowanie

projektu Pl. Kazimieaa Wielkiego)
- chodnik ul. Pzemygowa
- ul. Kusociriskiego - II etap
- ul. Browarna (wewngtzna)
- ul. Zachodnia (dofinansowanie pROW)
- ul. Bartlomieja w Porqbie Sypytkowskiej
(dofinansowanie PROW)
- parking w Okocimiu wraz z krawq2nikami
- Jasie6 odcinek ul. Wi6niowej
- Bzesko ul. Ogrodowa - pelny zakres - chodnik na
poludniowej czq6ci do ul. Kr5lowej Jadwigi wraz z
zatokq prawoskrqtu
- Szczepan6w - ulica boczna do ul. Sw. Stanigawa
- projelG ul. Milej w Bzesku
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- Mokrzyska - budowa ul. Dobrego Pasteza
(zgloszenie do PROW)
- projeK ul. Zacisze w Baesku
- budowa zatok parkingowych na os. Jagietly
- kontynuacja budowy ul. lana Pawla II
- Sterkowiec - kontynuaQa ul. Dqbowej
- budowa ul. Wakacyjnej, Jesiennej - kanalizacja
opadowa

Bucze remont ul. Trakt Szczepanowski -
( dofinansowanie PROW)
- Wokowice - remont drogi do stadionu
- Jadowniki - pzej6cie piesze na Gawroricu
- Jadowniki - "Pabianka"

Radny Piotr Wyczesany poprosil o zamiang zadania - Bucze remont ul. TraK
Szczepanowski jako dofinansowanie wlasne na dofinansowanie PROW i zamieni( to
zadanie na Kontynuacjq budowy chodnika pr4 ul.Szyszko Bohusza w Buczu. Ta

kwestia zostala om6wiona z Panem naczelnikiem Dobranowskim jak r6wnie2 z Panem

Starostq Ryszardem O26giem, bo jest to chodnik prq drodze powiatowej.

Przewodniczqcy Kzysztof Ojczyk odpowiedzial, wniosek jest jasny byty takie

ustalenia z panem Naczelnikiem Dobranowskim. Paewodniczqcy poddal pod

glosowanie poprawkg do pzedstawionego wniosku nr 2 Komisji Finansowej o

zamianq remontu ul. Trakt Szczepanowski w Buczu na Kontynuacjq budowy chodnika
przy ul. Szyszko Bohusza w Buczu .

Wniosek glosowano 21 za - jednoglo5nie

Nastqpnie Przewodniczecy poddat pod glosowanie wniosek z naniesionq
poprawkq dot. Bucza:

W dz. 600 - Transport i tqczno6i, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie

inwestycyjne ,,ModernizaQa dr6g gminnych, w tYfl drogi osiedlowe" zwiqksza sig

plan wydatk6w o kwotq 1.t92.849, tj. z kwoty 600.000 do kwoty 1.792.849 oraz

wskazuje siq zakres zeczowy zadania, obejmujqcy w szczeg6lno6ci:

- wykonanie chodnika - ul. Bzezowiecka strona
poludniowa
- budowa malego ronda na skrry2owaniu ul.

Bzezowieckiej i ul. Legion6w
Pitsudskiego

- rewitalizacja Placu Kazimieea Wielkiego, II czgsci

Placu Zwirki i Wigury
wraz z remontem czg6ci ul. Uczestnik6w Ruchu

Oporu (opracowanie
projektu Pl. Kazimieza Wielkiego)

- chodnik ul. Pzemyslowa
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- ul. Kusocihskiego - U etap
- ul. Browarna (wewngtzna)
- ul. Zachodnia (dofinansowanie PROW)
- ul. Bartlomieja w Porgbie Sypytkowskiej
(dofinansowanie PROW)
- parking w Okocimiu wraz z krawg2nikami
- Jasieri odcinek ul. WiSniowej
- Bzesko ul. Ogrodowa - pelny zakres - chodnik na
poludniowej czgSci do ul. Kr6lowej Jadwigi wraz z
zatokq prawoskrgtu
- Szczepan6w - ulica boczna do ul. Sw. Stanigawa
- pOeK ul. Milej w Bzesku
- Mokrzyska - budowa ul. Dobrego pasteza
(zgloszenie do PROW)
- projelc ul. Zacisze w Bzesku
- budowa zatok parkingowych na os. Jagielly
- kontynuacja budowy ul. Jana pawla II
- Sterkowiec - kontynuacja ul. Dgbowej
- Kontynuaqa budowy chodnika prry ul. Szyszko
Bohusza w Buczu
- Wokowice - remont drogi do stadionu
- Jadowniki - pzej6cie piesze na Gawroricu
- ladowniki - "Pabianka"

Zmiany te skutkuiq zmnlejszeniem wydatk6w maiqtkowych w rozdz. 60016, planu
wydatkdw w rozdz.60016 oraz w calym dz. 600 o kwotQ 55.000.
Wniosek glosowano 21 za - jednogto6nie

. Nastqpnie Przewodniczqcy poddat pod glosowanie wniosek Komisji
Gospodarki Finansowej:

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomosciami, zmniejsza siq o 55.000 plan wydatk6w na zadanie inwestyryine
,,Nabycie nieruchomoSci do zasobdw Gminy,,a zwigksza sig o 55.000 plan wydatk6w
na zadanie inwestycyjne Jadowniki - nabycie dzialki 1247 o pow. 0,22 ha pod
budowg drogi wewnqtznej wraz z odwodnieniem pomigdzy ul. Malopolskq i

Bocznq".

Glosowano 21 za - jednoglo6nie

' ]{astqpnie Przewodniczacy poddal pod gtosowanie wniosek Komisji
Gospodarki Finansowej:

W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska, rozdz. 90004 _
utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwigksza siq o 25.000 plan wydatk6w na
zadanie inwestycyjne ,,zakup i montaz urzqdzeh zabawowych na place zabaw,, z
pzeznaczenlem na zakup urzqdzeh zabawowych na os. Bzezowieckie i os. Jagielly,
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co skutkuje zwiqkszeniem planu wydatk6w majqtkowych w rozdz.90004 , planu

wydatk6w w rozdz.90004 oraz w calym dz. 900 o kwotg 25.000.

Glosowano 2O za ,1 wstrzymujqcy

o Nastqpnie Przewodniczqcy poddal pod glosowanie wniosek Komasii
Gospodarki Finansowej:

W dz. 926 - Kultura fi4ena i sport, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury

fi4cznej, zwigksza siq plan wydatk6w o kwotq 30.000 z paeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne ,.Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Sterkowcu", co skutkuje

zwigkszeniem planu wydatk6w majqtkowych w rozdz.92605, planu wydatk6w w

rozdz.92605 oraz w calym d2.926 o kwotq 30.000.

Glosowano 21 za - jednoglo5nie

. Nastqpnie Przewodniczqcy poddal pod glosowanie wniosek wlasny,
kt6ry objaSnila Pani Skarbnik Celina tanocha dot. lGztalcenia
specjalnego - i zabezpieczenie Srodk6w na wyplate dodatkowego
wynagrodzenia rocznego ,13' i jednorazowego dodatku
uzupetniajqcego za 2015 rok sq to konieczne zmiany.

Wniosek:

W dz. 801 - O6wiata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoly podstawowe, zmniejsza

siq wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane o kwotg 1L0.279, tj. z kwoty

17.534.223 do kwoty L7.423.944, co powoduje r6wnie2 zmniejszenie wydatk6w

jednostek bud2etowych, wydatk6w bie2qcych i wydatk6w w calym rozdz' 80101 o

kwotg 110.279.

Wniosek glosowano 21 za jednogtoSnie

. Nastqpnie Przewodniczqcy poddal pod glosowanie wniosek:

W dz. 801 - O6wiata i wychowanie, rozdz. 80104 - Pzedszkola, zmniejsza siq

wynagrodzenia i skladki od nich naliczane o kwotg 36.490, $. z kwoty 6.294.L79 do

kwoty 6.257.689, co powoduje r6wnie2 zmniejszenie wydatk5w jednostek

bud2etowych, wydatk6w biezqcych iwydatk6w w calym rozdz. 80104 o kwotq

36.490.
Wniosek glosowano 21 za jednoglo5nie

o Nastgpnie Przewodniczqcy poddat pod glosowanie wniosek:

W dz. 801 - O6wiata i wychowanie, rozdz' 80110 - Gimna4a, zmniejsza siq

wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane o kwotg 56.084, tj. z kwoty

9.674.108 do kwoty 9.618.024, co powoduje r6wnie2 zmniejszenie wydatk6w
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jednostek bud2etowych, wydatk6w bie2qcych iwydatk6w w calym rozdz. 80110 o
kwotg 56.084.

Wniosek glosowano 2l za jednogloinie

. NastQpnie Przewodniczqcy poddat pod glosowanie wniosek:

W dz. 801 - O6wiata i wychowanie, rozdz. 80149 - Realizacja zadari wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w pzedszkolach,
oddziatach paedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania
pzedszkolnego, zwigksza sig wynagrodzenia i skladki od nich naliczane o kwotq
36.490, tj. z kwoty 0 do kwoty 36.490, co powoduje r6wnie2 zwigkszenie wydatk6w
jednostek bud2etowych, wydatk6w bie2qcych i wydatk6w w calym rozdz. 80149 o
kwotg 36.490.

Wniosek glosowano 21 za jednoglo5nie

. Nastqpnie Przewodniczecy poddal pod gtosowanie wniosek:

W dz. 801 - OSwiata i wychowanie, rozdz. 80150 - Realizacja zadari wymagajqcych
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzie2y w
szkolach podstawowych, gimna{ach , liceach og6lnoksztalcqcych, liceach
profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych, zwigksza sig
wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane o kwotg 166.363, tj. z kwoty 0 do kwoty
166.363, co powoduje r6wnie2 zwigkszenie wydatk6w jednostek budzetowych,
wydatk6w bie2qcych i wydatk6w w calym rozdz. 80150 o kwotq 166.363.

Wniosek glosowano 21 za jednoglo5nie

Przewodniczqcy poinformowal , 2e odpowiednio do zgloszonych poprawek zostajq
naniesione zmiany w zalqcznikach do Uchwaty Budzetowej, U.:
- w Zalqczniku Nr 2 - Wydatki bud2etu w roku 2016
- w Zalqczniku Nr 3 - Wydatki majqtkowe budzetu Gminy Bzesko

Przewodniczqcy Rady Miejskiej Krzysztof ojczyk poinformowal iz dalsza czgs6
procedury uchwalania bud2etu tj:

. pzedstawienie stanowiska Burmistea i ewentualnej
autopoprawki,

. glosowanieautopoprawki Burmistza,

. glosowanie poprawek nieuwzglqdnionych pzez Burmistza
w autopoprawce, zgloszonych pzez radnych.

zostala juz zalatwiona w czasie glosowania wniosk6w Komisji Finansowej, pozostala
jeszcze kwestia zglaszania pzez radnych wniosk6w do bud2etu nie zawartych we
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wniosku komisji finansowej. Pzewodniczqcy zwr6cil sig do radnych o zglaszanie
wniosk6w:

Radna Ewa Chmielarz zawnioskowala o wprowadzenie do projeKu bud2etu
wniosk6w, K6re byly omawiane na merytorycznych komisjach, a K6re nie zostalry

uwzglgdnione w bud2ecie na rok 2016. Radna poprosita by w ramach pozostatych

Srodk5w finansowych je6li takowe pozostanE w bud2ecie o uwzglqdnienie
nastqpujqcych wniosk6w w dziale 600:

1) wykonanie chodnika przy ul. Wi6lanej odcinek od Traktu Kr6lewskiego w stronq
Baeska ten brakujqcy;

2) POeK na wykonanie ulicy Elekrycznej;
3) Wykonania projektu odcinka chodnika przy ul. Podg6rskiej i Witosa;
4) Projekt na dokumentacjg odwodnienia ul. Slonecznej;
5) Projek na dokumentacjg odwodnienia ul. Wsp6lnej;
6) ProjeK skrzy2owania wraz z chodnikiem na ul. Czarnowiejskiej i ul. Jasnej w

Bzesku.

Radny Leszek Klimek zwr6cil sig z pro6bq by ujAd w bud2ecie szacunkowe koszty

na wykonanie ulicy Porqba Spytkowska - Jasie6 nad Uszwicq, Ta inwestycja
umkngla na komisji finansowej jednak na pozostalych komisjach byta ta propozycja

om6wiona.

Przewodniczqcy przypomnial, 2e obydwa zgloszone wnioski dot. W dz. 600 -
Transport i lqczno6i, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne Modernizacje dr6g
gminnych, w tym drogi osiedlowe", zaproponowal by to dopisaa do zakresu
rueczowego do zadania , kt6re Rada paeglosowala $. uzupetnimy wykaz ulic o
pzedstawione poelty. Nie sq to zbyt du2e kwoty dlatego mo2e uda siq nam

wygospodarowai Srodki okolo 100 tysiqcy zlotych na te drobne zadania.
PeewodniczEcy zaproponowal glosowanie nad tymi dwoma wnioskami tqcznie bqdzie

to poszezenie zakresu zadania w dziale 600.

Radna Maria Kqdziolka przypomniala, 2e radni majq jeszcze inne wnioski wiqc
mo2e lqcznie by6my je pzeglosowali?.

Przewodniczqcy zdecydowal, ie w takim razie wnioski zostanq glosowane
oddzielnie i poddal pod glosowanie wniosek Radnej Ewy Chmielarz :

1) wykonanie chodnika przy ul. Wi6lanej odcinek od Traktu Kr6lewskiego w stronq
Bzeska ten brakujEcy;

2) ProjeK na wykonanie ulicy EleKrycznej;
3) Wykonania projeKu odcinka chodnika przy ul. Podg6rskiej i Witosa;

4) PCIeK na dokumentacjq odwodnienia ul. 9onecznej;
5) Projekt na dokumentacjq odwodnienia ul.Wsp6lnej;
6) POek skrzyzowania wraz z chodnikiem na ul. Czarnowiejskiej i ul. Jasnej w

Bzesku.

Glosowano 21 za jednoglo6nie
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Przewodniczqcy poddal pod glosowanie wniosek Radnego Leszka Klimka:

Ujqd w bud2ecie 2016 r. Srodki na wykonanie ulicy Porqba Spytkowska - Jasiei nad

Uszwicq.

Glosowano 21 za jednogloinie

Radny Krqpztof Stqpak - zawnioskowat o wykonanie projektu chodnika ze

Scie2kq rowerowq przy ul. Pomianowskiej.

W krotkiej dyskusji radni om6wili temat przybli2onego kosztu realizacji wniosku
zgloszonego pzez radnego Stqpaka oraz zbilansowania kwot paegtosowanych
wniosk6w jw.

Kierownik Henryk Paela - wyja5nil zagadnienie a riqzane z pominigciem na
posiedzeniu Komisji Finansowej zadania wykonanie ulicy Porqba Spytkowska -
lasieri nad Uszwicq. Ta pozyQa zostala wcze6niej zbilansowana w tych
zaplanowanych Srodkach , kt6re sq do wykorrystania. Zadania , K6re radna
Chmielaz pzedstawila, jest ich du2o i nie widzi mo2liwoSci wykonania calego ich

zakresu, K6ry radni pzeglosowali razem z popaednimi zadaniami bez zalo2enia, i2

pozostanq Srodki finansowe z tego pierwszego zakresu. le6li tak siq stanie to
w6wczas bgdziemy wykonywali r6wnie2 pozostale zgloszone zadania. Jest to bardzo
du2y zakres zadai.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej nie zgodzil siq z wyja6nieniami Pana Kierownika
Pieli , te pzedstawione projekty nie sq du2e.

Radna Ewa Chmielarz przypomniala, 2e te zadania bgdq wykonane je6li pozostanq

Srodki finansowe. Z informacji jakie posiadamy z lat ubieglych te Srodki zawsze
pozostajq.

Radny Jaroslaw Sorys paypomnial zebranym w jaki sposob komisja gospodarki

finansowej procedowala nad pzedstawionymi wnioskami do budzetu i pominiqciem

zadania pn. Porgba Spytkowska - Jasieri nad Uszwicq . Po podliczeniu Srodk6w
okazalo siq i2 pozostalo wolnych Srodk6w na okolo 100 tysiQcy zlotych. By
zagospodarowai ta kwotq te wnioski, K6re radna Chmielaz zglosila nie paekraczajq
tej puli 100 tysiqcy ztotych. W tej chwili majAc takq wiedzq paegtosowali5my
wnioski, kt6re nie zawieraly tej ulicy , zlo\liimy teZ wnioski by wykorzystai
pieniqdze w budzecie na te zadania. W miQdzyczasie okazalo siQ i2 wniosek radnego
Klimka jest nadal aKualny wigc tak samo wa2nie musimy traKowai ten wniosek jak
wnioski zlo2one przez radnq Chmielaz i mamy nadziejq i2 w ramach oszczqdno6ci,
K5re na pewno bgdq uda nam sig zrealizowad te wnioski.

Radna Maria Kadziolka zawnioskowala o umieszczenie w projekcie bud2etu
Gminy Bzesko na rok 2016 nastqpujQcych zadari w ramach Srodk6w , kt6re
pozostanE z oszczgdno5ci :

. Pzebudowa chodnik6w przy blokach nr 6i7;

. Naprawa schod6w przy bloku nr 6 na ulicy Ogrodowei;
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. UiQcie remontu, modernizacji, budowy drogi prq ul.Kornasi5wka na Osiedlu
Ko5ciuszki;

r Zapewnienie 5rodk6w na modernizaQe plac6w zabaw na osiedlu Ogrodowa i

Zielonka na ul. Swierkowej.

Radna Anna Lubowiecka zawnioskowata o zabezpieczenie w bud2ecie gminy na
2016 rok Srodk6w finansowych na asfaltowanie ul. 2r6dlanej w Szczepanowie oraz
kontynuaQg remontu rowu przy ul. 2r6dlanej.

Radny Franciszek Brzyk zgodnie z tym co m6wil na posiedzeniu Komisji
Finansowej zawnioskowal o uwzglgdnienie zadania asfaltowanie parkingu w Okoclmiu
oraz wykonanie remontu chodnika przy parkingu.

Skarbnik Celina tanocha zwrocila uwagq, i2 te propozycje, kt6re byty na
posiedzeniu komisji finansowej byly zbilansowane do kwoty jakq zabezpieczamy na
modernizaQg dr6g, w tym drogi osiedlowe. Je6li wszystkie zgloszone wnioski majq
byi na r6wni traKowane i majq bye zrealizowane to nie jeste6my w stanie
zrealizowai ich wszystkich z aKualnie zabezpieczonej w bud2ecie kwoty. Radni
m6wiq iz realizacja tych zadari mo2e byi z oszczgdno6ci , by6 mo2e i bqdE takie
oszczqdno6ci, jednak przy nieK6rych zadaniach mo2e sig okazaii2to zadanie bgdzie
kosztowai wigcej ni2 zakladano i oszczgdno6ci nie bqdzie. W tej chwili radni zglaszajq
swoje zyczenia i nie jest realne wykonanie ich z tej kwoty, kt6rq zabezpieczamy.
Mo2e sig okazae i2 w trakcie roku na pewno bgdq zmiany i te2 bgdzie mo2na
dokonat pzesunig6 lub zwiqksze6 finansowych. Te propozycje, kt6re byly na komisji
finansowej byly uzgodnione z wydzialami mefiorycznymi , zostalo to oszacowane,
skonsultowane i jest mo2liwo56 ich realizacji. Je2eli bqdziemy poszezai ten zakres
rueczory do ustalonej ju2 kwoty to nie wiadomo , K6re zadania wydzialy bqdq
musiaty traKowad jako priorytetowe bo tych Srodkdw nie wystarczy na wszystko.
Pani skarbnik poprosita o rozwagq w zglaszaniu wniosk6w bo nie bqdziemy w stanie
wszystkich tych zadai wykonai.

Radny Jaroslaw Sorys zawnioskowal by trzymad sig dyscypliny bud2etowej przy
zglaszaniu wniosk6w do projeKu bud2etu. Temat wynikl z pzeoczenia zadania i w
zwiqzku z tym pozostalej wolnej kwoty 100 tysiqcy zlotych. Bud2et nie jest z gumy ,
je6li bedq jakie6 oszczgdno6ci w ciqgu roku to jak najbardziej pochylimy sig nad tymi
wszystkimi sprawami , K6re tutaj radni zglaszajq. Wnioskuje o rozwagq w tym
zakresie bo nie mo2emy pzekroczyi puli Srodk6w o K6rej tutaj m6wimy.

Radna Maria Kqdziolka pzeglosowali5my zadania do projeKu bud2etu tylko, 2e te
zadania zostaly pzegtosowane jako nazwy zadari. W wykazach jakie otzymali6my i

dyskutowali6my na komisji Rewizyjnej byly wyszczeg6lnione kwoty na poszczeg6lne
zadania.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, 2e w pzeglosowanych
zadaniach sE zawarte szacunkowe kwoty, specjalnie nie wpisywali6my kwot poniewa2
pzetarg mo2e te kwoty obnizyi bo czgsto tak sig dzieje. By nie zamykai panu
burmistzowi mo2liwo6ci merytorycznego dziatania w ramach tych Srodk5w zostala
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przyjeta propozycja pani skarbnik by do tej kwoty przyjEc tylko zakres zeczowy. Ten
zakres zeczowy uwzglgdnial to co paeglosowali6my , to co bylo glosowane na
komisji oraz oczywistq pomylkq Pana Kierownika Pieli i to co bylo na komisji
finansowej i te zeczy K6re byly m6wione. le5li wyjdziemy poza te wnioski , mo2na
je wpisa6, ale na pewno siq nie zbilansujq. Po powrocie Pana Burmistza na pewno te
zgloszone wnioski zostanq zbilansowane w taki sposob by je w dalszej czq5ci

uwzglqdnii.

Radna Maria Kqdziolka w tej chwili m6wimy o Srodkach, kt6re pozostanq tak
jakby z rezerwy dlatego sktadamy wnioski. Zostaly ztozone wnioski dodatkowe, nie
wszyscy mo2emy brai udzial w posiedzeniu komisji finansowej dlatego poprosila o
pzeglosowanie listy rezenruowej i ujQcia na tej liScie naszych wnioskSw. Nie mogta
uczestniczyi we wszystkich komisjach, po to mamy opracowane zasady dzialania by
je realizowad. Radni zglosili szereg dodatkowych zadah i my te2 mamy takie prawo i

poprosila o pzeglosowanie zlo2onych wniosk6w jako wnioski z listy rezerwowej.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk stwierdzil i2 nie ma takiego pojqcia jak lista
rezerwowa. Wnioski zostaly zapisane w protokole, kt6ry jest odzwierciedleniem
naszych dyskusji i wniosk6w , jest dostqpny dla pana Burmistza, K6ry zapewne
bgdzie Q listq rezerwowq analizowal w ramach tych 5rodk6w, K6re w ciqgu roku
uzyskamy. BV prznae zbilansowany bud2et musimy paeglosowad to co mamy
paegtosowane natomiast te paistwa dodatkowe wnioski wpisane do protokolu,
traktujmy je jako lista rezerwowa nad kt6rymi w ciqgu roku bgdziemy procedowai.

Radna Maria Kqdziolka zapytala, a dlaczego czg56 wniosk6w zostala
pzeglosowana?, czyli te pzeglosowane wnioski r6wnie2 bqdq na li5cie rezerwowej?.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial - nie, sq to wnioski dyskutowane
na komisji finansowej w momencie gdy sig okazalo, i2 jest ta rezerwa 100 tysiqcy
zlotych.

Radny Stanislaw G6ra stwierdzil iz zapewne wszyscy majq wnioski i chcieliby by
znalazbl sig w bud2ecie, ale r6wnie2 kaldy z nas musi byi Swiadomy i2 bud2et nie
jest z gumy. Powielanie tych wniosk6w dzisiaj uznaje za niezasadne. Na komisjach
byly wnioski zglaszane z r62nych rejon6w gminy i czy sE one zasadne lub nie nale2y
sig z tym pogodzi6. Tworzenie dodatkowej listy do budzetu jest bez sensu gdy2
wszyscy wiemy jakie wnioski w bud2ecie siq nie znalaz{y. Jezeli bqdq Srodki to mo2na
te zadania dodatkowe realizowad. Radny zaapelowal by dostawad sig do wypowiedzi
Pani Skarbnik, Pana Paewodniczqcego Komisji Finansowej i paegtosowai to co
jeste6my w stanie zrobii.

Radny Kazimierz Sproski stwierdzit i2 dewagujemy dzisiaj nad Srodkami, K6re
wynikty z pomylki urzgdnika - przecie| tych pieniqdzy tak faktycznie nie ma. Byl za
tymi wnioskami i tak te2 glosowal, ale teraz okazuje sig i2 tych pieniqdzy nie ma.
Radny zaproponowal pzeprowadzenie reasumpcji glosowania nad wnioskami
dodatkowymi , nalezy uchyliC te dodatkowe wnioski bo zostal wprowadzony w blqd .
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PrzewodniczAcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, wnioski zostaly pzegtosowane i

nie ma takiej formalnej mozliwo6ci reasumpcji glosowania.

Radny Jaroslaw Sorys odpowiedziat na wniosek radnego Sproskiego , komisja
r6wnie2 zostala wprowadzona w btqd i w my6l tego blgdu pozostala do
rozdysponowania kwota 100 tysiqcy zlotych. Pod te Srodki zostaly przygotowane
odpowiednie wnioski , czyli te wnioski zgloszone pzez Paniq Chmielaz sq zasadne i

majq poparcie w budzecie przygotowanym i zaproponowanym przez Pana
Burmistea. Dzisiaj siQ dowiadujemy i2 mialo zostad zaproponowane inne zadanie
nad kt6rym nie procedowali6my , a skoro jest zasadne to uznali6my i2 na wniosek
radnego nale2y to zadanie wprowadzid. W og6lnej kwocie tych Srodk6w nam braknie,
ale nikt nie wie ile to zadanie mo2e kosztowai, mo2e siq okazat i2 bqdzie kosztowalo
mniej. Na komisji finansowej nie mieli6my wiedzy i2 to zadanie zostalo omylkowo
pominigte i nikt nie wiedzial, Ze takie zadanie ma byi wprowadzone. By uszanowad
obie strony wprowadzili6my te wnioski dodatkowe, gdzie 4 wnioski radnej Chmielaz
r6wnowa2q siq finansowo z jednym wnioskiem radnego Klimka.

Radna Ewa Chmielarz wyjaSnila i2 nie sQ to tylko jej wnioski lub te2 wnioski z
Mokrzysk tylko wnioski wszystkich. Zostalo zgtoszonych 6 wniosk6w bo pzeliczono
Srodki i na tyle wystarczylo. Ka2dy realnie liczy i wie jaki jest budzet. Radna zwr6cila
siq do pzewodniczqcego o pzeglosowanie projeKu uchwaly bud2etowej,

Radny Kazimierz Sproski poprosit o wyja6nienie kiedy pan pzewodniczqcy
dowiedziat sig o pomylce dzisiaj , czy wcze6niej. Je6li wcze6niej to winni6my o tym
wiedziei na posiedzeniu komisji Rewizyjnej , je6li dzisiaj to zostali5my wprowadzeni
w blqd.

Przewodniczecy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, 2e dowiedzieli5my sig o tym
wcze5niej, na pewno przed posiedzeniem komisji rewizyjnej, a doktadnie na Komisji
Gospodarki Komunalnej. Propozycje pzedstawione pzez komisje finansowq wraz z
paedstawionymi poprawkami dajq mo2liwo56 wykonania wszelkich zadah na
wszystkich osiedlach , tak by te priorytetowe zadania zostaly wykonane.

Radna Maria Kqdziolka przypomniala, 2e zostaly pzeglosowane wcze6niej dwa
wnioski do projeKu bud2etu, dlaczego pozostale wnioski nie mogq byd r6wnie2
pzeglosowane pozostale wnioski. Pozostale solectwa i osiedla zostaly pozbawione
pzez to i2 w danej komisji brak jest os6b ich reprezentujqcych, mo2liwo6ci zlo2enia
wniosk6w i ich realizadi. Zostanq Srodki z pzetarg6w wiqc prosimy o
pzeglosowanie naszych wniosk6w oraz okre6lenie sposobu wykonywania tych zadari.

o Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk poddal pod glosowanie wniosek
radnej M. Kqdziolka o wykonanie:

o Pzebudowy chodnik6w przy blokach N 6i7i
o Naprawy schod6w przy bloku nr 6 na ulicy Ogrodowej;
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. Uiqcie remontu, modernizacji, budowy drogi przy ul.Kornasi6wka na Osiedlu

Ko5ciuszki;

o Zapewnienie Srodk6w na modernizacje plac6w zabaw na osiedlu Ogrodowa i

Zielonka na ul. Swierkowej.

Wniosek glosowano:

7 za, L2 przeciw, 0 wstrzymujqcych - 2 radnych nie glosowalo, poprawka
do budietu nie zostala przyjqta.

Radna Maria Kqdziolka podzigkowala w imieniu mieszkaic6w za wynik
glosowania.

. Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk poddal pod glosowanie wniosek
radnej Anny Lubowieckiej:

O zabezpieczenie w bud2ecie gminy na 2016 rok Srodk6w finansowych na
asfaltowanie ul. 2r6dlanej oraz kontynuacje remontu rowu przy ul. 2r6dlanej.

Wniosek glosowano:

9 za, lO przeciw, I wstrzymujqcych - I radny nie glosowal - poprawka do
budietu nie zostala przyjqta.

o PzewodniczAcy Krzysztof Ojczyk poddal pod glosowanie wniosek
radnego Kr4s*ofa Stgpaka o wykonanie projektu budowy chodnika przy ul.
Pomianowskiej.

Wniosek glosowano:

10 za, 1O przeciw, I wstrzymujqcych - wniosek nie uzyskal bezwzglgdnej
wiqkszo6ci.

Radny Franciszek Brzyk poinformowal, ze wzglgdu na takie podej6cie do
glosowania wycofal sw6j wcze6niej zgloszony wniosek do projektu bud2etu na rok
2016.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk przypomnial, 2e bez wzglqdu na wynik
glosowania wnioski zostaly zapisane w protokole i powr6cimy do nich w ciqgu roku.

Nastgpnie Przewodniczqcy Kr4ysztof Ojczyk nawiqzal w swojej wypowiedzi do
zabezpieczenia w bud2ecie gminy Srodk6w finansowych dla Okocimskiego Klubu
Sportowego. Jest wola radnych dalszej wspolpracy, ale wszystkie te dziatania OKS
muszq byi poparte zeczywisQ kalkulacjq i zeczywistymi danymi, K6rych na tq
chwilq nie posiadamy. Nieodzowne jest odbycie spotkania ze sponsorami OKS , UM i

wdrozenie szybkiego programu naprawczego. Jak na razie zwykle deklaracje muszq
wystarczy6.
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Nastqpnie Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk zglosil poprawkg do projektu
uchwaly budzetowej na 2016 rok. W projekcie uchwaly nale2y nanie66 poprawkg w
podstawie prawnej dot. ustawy o samozqdzie gminnym - winno by6 z o6i.zm.
poprawka zostala przyjgtajednoglo6nie paez radnych ( 2Lzal.

Nastqpnae Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
projekt uchwaly, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk poddal 90 pod
glosowanie:

Glosowano 2lza, O przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednogto6nie

Uchwala Nr frll147 12016 ( uchwata stanowi zat. do protokolu.)

Radny Marcin Ciurej - przypomnial, 2e w projekcie bud2etu zostala zabezpieczona

kwota 200 tysiqcy ztotych na budowq drogi Jana Pawla II. Radny zwr6cil siq z
pro6bq do Rady Miejskiej o podjqcie wniosku by w przypadku oszczgdno6ci, K6re
mogq byi po spoaqdzeniu dokladnego kosztorysu inwestorskiego i po pzetargu na
realizacjg zadania kontynuacja budowy drogi Jana Pawla II. le2eli wystqpiE takie
oszczqdno6ci by zostaly one pzesunigte na sfinansowanie realizacji zadania budowa
chodnika przy ul. Kopernika. Zostaly ju2 pzeprowadzone rozmowy z Panem

Kierownikiem Staszczykiem i Naczelnikiem Dobranowskim w tym temacie. Sq to
Srodki k6re pozostanq na jednym osiedlu nie naruszajqc plan6w innych osiedli.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk- ten wniosek nie bgdzie glosowany, sq

ustalenia poczynione i na pewno je6li zajdzie taka pohzeba bqdzie to brane pod

uwa9q.

1) ProjeK uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzesko;

Pytari radnych do projeKu uchwaly brak.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk zglosil dwie poprawki do prqeKu uchwaly
nale2y nanie6d poprawkg w podstawie prawnej do projektu uchwaly dot. ustawy o
samozqdzie gminnym - winno bv6 z p6i.zm. - poprawka zostala przyjgta
jednoglo6nie (20 za) oraz w oaraqrafie sz6stvm: uchwala wchodzi w ivcie
z dniem oodiecia - poprawka zostala prryjeta jednogloSnie (20 za).

Nastqpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
proiekt uchwaly, a przewodniczecy RM Krzysztof Ojczyk poddal go pod
glosowanie:

Glosowano 2O za, O przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednoglo6nie

Uchwala Nr [I/148/2016 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)
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Przewodniczqcy Krafsztof Ojczyk poinformowal, 2e w dniu dzisiejszym r6wnie2

zostalo zaplanowane posiedzenie Zwiqzku Migdzygminnego na K6rym zaplanowano

uchwalenie Bud2etu na 2016 rok i jest 5 radnych z naszej gminy, K6rzy muszq tam

byd obecni by ten bud2et mogl zostad prefjQty. Pzewodniczqcy zaproponowal by

dzisiaj nie omawiad pK.12,13 i 14 | pzenie5e te punkty na sesjq w miesiqcu lutym.

Nie odbyla sig debata Pana Burmisttza z udzialem RPW|K i te dzisiejve sprawozdania

tez nie bylyby pelne.

PrzewodniczAcy poddal pod glosowanie wnioski aby:

. PK.12 pozqdku sesji pzenie5t na sesiq w miesiqcu lutym br. - glosowano
20 za jednoglo5nie;

. Pkt.13 pozqdku sesji pzenieSt na sesje w miesiEcu lutym br.- glosowano
20 za jednoglo5nie;

. PK.14 pozqdku sesji przenie6d na sesje w miesiEcu lutym br.- glosowano
20 za, jednogloSnie.

Porzedek obrad zostal zmieniony jak niiej:

l.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.
1. Pzedstawienie poaqdku obrad.
2. Interpelacje Radnych.

3. Informacja o udzielonych odpowiedziach na zlo2one interpelacje sesyjne i

miqdzysesyjne.
4. ZapytaniaRadnych.
5. Zapytania Paewodniczqcych Jed nostek Pomocniczych Gmi ny.

6. Sprawozdanie z posiedzefi komisji stalych za okres od ostatniej sesji.

7. Sprawozdanie z posiedzefi Komisji Mieszkaniowej.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistaa z jego dzialalno3ci za okres od dnia

30 grudnia 2015 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwal RM podjatych w dniu 30 grudnia 2015 r.

oraz 15 stycznia 2016 r.

ll.Podjgcie uchwal w sprawach:

1)Uchwala Budzetowa Gminy Bzesko na rok 2016;
. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
. pzedstawienie opinii wvystkich Komisji,
o odczytanie stanowiska Komisji Gospodarki Finansowei,
. pzedstawienie stanowiska Burmistaa i ewentualnej autopoprawki,
. glosowanie autopoprawki Burmistza,
o glosowanie poprawek nieuwzglgdnionych przez Burmistza

w autopoprawce, zgloszonych pzez radnych;
. glosowanie projeku uchwalry budietowej w bzmieniu obejmujEcym

pzeglosowane autopoprawki.
2) Weloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bzesko;

l2.Podjgcie uchwal w sprawach:
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1) Wprowadzenia optaty prolongaryjnej z tytulu rozlo2enia na raty
lub odroczenia terminu platno6ci podatk6w oraz zaleglo6ci
podatkowych stanowiqcych dochod bud2etu Gminy Bzesko;

2) Pr4jqia Plan6w Pracy Komisji Rady Miejskiej w Bzesku na rok
2016.

3) Przyjgcia Strategii Rozwoju Gminy Bzesko na lata 2016 - 2022
( zalqcznik do uchwaly paeslany w wersji eleKronicznej);

4) Przyjqcia Programu opieki nad aviezqtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno6ci a /iezEt na terenie Gminy Bzesko w
2016 roku.

5) okreSlenia kryteri6w postQpowania rekrutacyjnego do klasy
pierwszej publicznej szkoly podstawowej i klasy pierwszej
publicznego gimnazjum prowadzonych pzez Gming Bzesko dla
kandydat6w zamieszkalrych poza obwodem szkoly lub
gimna4um, dokument6w niezbqdnych do potwierdzenia tych
kfieri6w oraz przyznania liczby punkt6w ka2demu kfierium;

6) nadania naaary Skwer PamiQci im. Rotmistza Wtolda pileckiego

w obrgbie Jadowniki,

l3.Odpowiedzi na interpelaQe i zapytania radnych.

l4.Odpowiedzi na zapytania pzewodn iczqcych jed nostek pomocniczych Gminy.

15.Wolne wnioski i zapytania.

l6.Zamknigcie obrad sesji.

Ad.12. Podjqcie uchwal w sprawach:

1) Wprowadzenia oplaty prolongacyjnej z gulu
rozloienia na raty lub odroczenia terminu platnoSci
podatk6w oraz zaleglo6ci podatkouuych stanowiqcych
doch6d bud2etu Gminy Brzesko;

Brak pytai do projeKu uchwaly.

Nastgpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
projeK uchwaly, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk poddal go pod
glosowanie:

Glosowano 16 a, O przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednoglo6nie

Uchwala Nrilll14912016 ( uchwala stanowi zal. do protokotu.)

2) Przyjqcia Plan6w Pracy Komisji Rady Miejskiej w
Brzesku na rok 2016.

Brak pyta6 do projeKu uchwaly.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk wni6sl poprawkg do planu pracy komisji
zdrowia w zal. 5 gdzie w miesiqcu w grudniu winien byt rok 20t7 .
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Nastgpnie Wicepzewodnicz4cy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
proiekt uchwaly, a przewodniczqcy RM Krqysztof Ojczyk poddal 90 pod
glosowanie:

Glosowano 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednogloSnie

Uchwala Nr [I/150/2016 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

3) Przyjqcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016
- 2022 ( zalqcznik do uchwaly przeslany w wercji
elektronicznej);

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk wni6sl 2 autopoprawki do projeKu uchwaly w
zalqczniku do uchwaty. Te poprawki zostaly przyjqte peez komisjq.

o na stronie 55 w oozvcii - dzialania kluczowe'zmienia sie okt.3:

Bylo: Modernizacja stanu sieci dr6g w Gminie

Jest: Modernizacja stanu sieci dr6g oraz parking6w w Gminie - glosowano 16 za
jednoglo6nie

o ila stronie 56 w oozvcii - Dzialania kluczowe" zmienia sie ounK.3

Bylo: Pozyskanie energii z odnawialnych 2r6del energii.

Jest wymiana ir6del ciepla i pozyskanie energii z odnawialnych 2r6del energii. -
glosowano 16 za jednoglo6nie

. Na stronie 56 w oozvcii 6 - orooramv / oroiekty kluczowe - zmienia
sie zaois:

Bylo: Realizada niezale2nego gminnego systemu oczyszczania 5clek6w. Uzupelnienie
sieci wodociqgowej i kanalizaqfjnego w na obszaae Gminy.

Jest: Budowa , rozbudowa, modernizacja systemu oczyszczania Sciek6w w Gminie.
Uzupelnienie sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej na obszaze Gminy. Glosowano
17 za - jednogloSnie

Przewodniczqcy zapytal, czy Strategia jest jasna dla radnych, czy 2yczq sobie
prezentaQg multimedialnE?.

Radny Edward Knaga nawiqzal do tematu stazejQcego sig spoleczeristwa gminy i

stwierdzil, 2e na dzieri dzisiejszy musimy siq zastanowid na tymi mieszkaricami i

zadbae o takq atmosferq dla nich, by dobae czuli sig w naszym miescie. Radny
zawnioskowal o ujqcie w strategii zapis6w dotyczEcych pilnej budowy calodobowych
dom5w spokojnej staro6ci. Radny zawnioskowal by w kazdym roku e strategig
uaKualniae iw czasie dyskusji nad projektem bud2etu zabezpieczai 5rodki na ten
cel. Radny zwr6cil uwagg by budynki gminne nie zagospodarowane byly

stxona 252 33



modernizowane sukcesywnie i pzeznaczane na takie domy calodobowej opieki dla
senior6w. Na to zadanie muszq zostai zabezpieczone Srodki finansowe by nie stalo
siq p6iniej tak, 2e pomingli6my to w cato6ci. Ponadto radny skierowal zapytanie do
autora strategii jakie mo2liwo6ci finansowe ma wojewodztwo malopolskie by nam
(Gm i nie) zabezpieaft. real izacje tej strategi i.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, ze w zwiqzku z wypowiedziq
radnego Knagi Rada Miejska przyjmie projekt jw., ale podejmie r6wnie2 stosowny
wniosek do Pana Burmistza by co roku pzed uchwalq bud2etowq aKualizowai tq
Strategiq.

Glos zabral pan Jacek Kwiatkowski autor Strategii Rozwoju Gminy , kt6ry
odpowiedzial na zapytania radnego Knagi dot. czqstej kontroli realizacji strategii i

poruszonej kwestii problemu os6b starszych, oraz jak mo2na pozyska6 5rodki na
realizacjq wyposa2enia dom6w opieki dla senior5w z Unii Europejskiej,

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk w zwiqzku z wnioskiem radnego Knagi, zglosit
poprawkg do projeKu uchwaly jw. w paragrafie pierwszym dodaje sig ustgp 2 o
tre6ci: Zobowiqzuje siq Burmistza Baeska do corocznego sprawozdania z realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Baesko na lata 2016-2022 - poprawka zostala
przeglosowana L7 ta - jednoglo6nie

Nastqpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
projeK uchwaly z poprawkq, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk
poddal go pod glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednoglo6nie

Uchwala Nr [I/151/2016 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

4) Przyjqcia Programu opieki nad zwierzqtami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierzqt
na terenie Gminy Brzesko w 2016 roku.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk zglosil autopoprawkq do projeKu uchwaly jw.
o dokonanie zmianyzapisu wg 7-pkt.3-ppkt.4 (Rozdziat3 - Realizaqa
zalo2onych cel6w) PROGMMU OPIEKI NAD ZWIEMETAMI BEZDOMNYMI ORAZ

ZAPoBIEGANTA BEZDOMNOSCI ZWTERZAT NA TERENIE GMINY BRZESKO NA

ROK 2016 uchwalanego uchwalq:

4) sfinansowania zabiegu sterylizacji lub kastracji bezdomnego zwiezqcia oraz
jego szczepienie pzeciw w6ciekli2nie oraz odrobaczenia w ramach realizacji h^r.
PAKIETU NA START dla osoby, K6ra zaopiekuje siq i zaadoptuje bezdomne zwierzg -
realizuje lekaz weterynarii zgodnie z umowQ zawaftq z Gminq Bzesko.
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W przypadku, gdy adopcji dokona fundacja, inna organizacja dzialajqca na rzeQ.

bezdomnych zwiezqt oferowana bqdzie negoQowana kwota pzeznaczona na

realizacjq PAKIETU NA START, K6ra zagospodarowana bgdzie we wlasnym zakresie
na powy2sze zabiegi oraz na poszukiwanie nowych wlaScicieli;

Dotychczasowy zapis brzmial:

4) sfinansowania zabiegu sterylizacji lub kastraQi bezdomnego zwiezgcia oraz
jego szczepienie pzeciw w6ciekliinie oraz odrobaczenia w ramach realizaQi Ew.
PAKIETU NA START dla osoby, K6ra zaopiekuje siq i zaadoptuje bezdomne zwiezg -
realizuje lekaz weterynarii zgodnie z umowq zawartq z Gminq Bzesko.

W pzypadku, gdy adopcji dokona fundaQa dzialajqca na rzee. bezdomnych zwiezqt
oferowana bqdzie r6wnowartoSd kwoty pzeznaczonej na realizacjg PAKIETU NA

START, K6rq fundacja zagospodaruje na powy2sze zabiegi we wlasnym zakresie;

Poprawka w projekcie uchwaly jw. zostala przeglosowana prze,z radnych
18 za - jednogloSnie.

Innych pytaf brak.

Nastgpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
projekt uchwaly z poprawkq, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk
poddat go pod glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednogloinie

Uchwala Nr XXI/152/20f6 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

5) okre6lenia kryteri6w postqpowania rekrutacyjnego do
klasy pierwszej publicznej szkoly podstawowej i klasy
pierwszej pu blicznego gimnazjum prowadzonych przez
Gminq Brzesko dla kandydat6w zamieszkalych poza
obwodem szkoly Iub gimnazjum, dokument6w
niezbgdnych do potwierdzenia tych kryteri6w oraz
przyznania liczby punkt6w kaidemu kfierium;

ffiri radnych brak.

Nastqpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiei Paotr Wyczesany odczytal
proiekt uchwaly z poprawkq, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk
poddal go pod glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednoglo6nie

Uchwala Nr XXI/153/2016 ( uchwala stanowi zal. do protokotu.)
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6) nadania nazwy Skwer Pamiqci im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w obrqbie Jadowniki.

Radny StaniCaw G6ra zapytal, czy tym razem ta nazwa zostala skonsultowana?.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, 2e pelne materialy w sprawie
konsultacji jw. radni otrzymali drogq eleKronicznq , pelna konsultacja w tej sprawie
dokonata sig.

Nastgpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczlrtal
projekt uchwaly z poprawkq, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk
poddal go pod glosowanie:

Glosowano 17 za, O przeciw, 0 wstrzymujqcych- jednoglo5nie

Uchwala NrXXUl54l20l5 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

W tym momencie Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk przypomnial, 2e zgodnie z
wnioskiem radnego G6ry w sprawie dot. OKS zaproponuje podjqcie pzez Radg
Miejskq wniosku o niezwloczne powolanie zespolu roboczego pzez Burmistza
Baeska i zainteresowanych stron, w tym sponsor6w, w sprawie dalszego
funkcjonowania ifinansowania OKS. W szerokiej dyskusji radni z udzialem obecnych
na Sali pzedstawicieli OKS oraz Pana Ryszarda Niemca om6wili temat dorobku OKS
Bzesko, kt6ry jest min. pracE wielu pokole6. Problem OKS dot. sytuacji dalszego
finansowania paez gl6wnych sponsor6w klubu jak i Gminy Bzesko. Radni stwierdzili
i2 Miastu zalezy na dalszej dzialalno6ci OKS , je2eli mo2na to nale2y wyciqgnqd do
nich rgkg z pomocE.

Radni uznali i2 winno sig odbyi spotkanie zainteresowanych stron lqcznie z Panem
Burmistaem i winna zostae podjqta ostateczna decyzja w tej sprawie. Wiele
cennego czasu ju2 uplynqlo dlatego radni pytali, czy powolanie takiego zespolu
roboczego nie jest ju2 zbyt p62no?.

Ponadto radni wyrazili swoje zdanie na temat bardzo du2ego zadluzenia OKS i czy
Gmina jest w stanie pneznaeyt tyle 5rodk6w by klub m6gl wyj56 na prostq ,
ponadto z inwenQq odbycia takiego spotkania wini wyj6i czlonkowie klubu
pzedstawiajEc jednocze6nie jakie sq oczekiwania klubu od Gminy.

Na temat mo2liwo6ci dofinansowania dziatalnosci dzieci i mlodzie2y w OKS
wypowiedziata sig r6wnie2 Skarbnik Gminy Celina tanocha.

Na zakofczenie dyskusji Przewodniczacy Krzysztof Ojczyk poddal pod
glosowanie wniosek o tre6ci:

Rada Miejska w Brzesku wnosi do Burmistrza Brzeska o niezwloczne
zorganizowanie spotkania z zaanteresowanymi stronami majqcym na celu
om6wienie spraw z Okocimskim Klubem Sportowym.

Glosowano 14 za,0 orzeciw,0 wstrzymuiacvch
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Przewodniczecy Krzysztof Ojczyk poinformowal, i2 na ostatnim Walnym

Zebraniu OKS pzedstawicielem Rady Miejskiej w Bzesku byl Pan radny Gzegoz
Kolbusz.

Ad.13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad.14. Odpowiedzi na zapytania przewodniczqcych jednostek
pomocniczych Gminy.
Odpowiedzi udzielil Zastqpca Burmistrza lerzy Tyrkiel :

Odp. Radnej Annie Lubowieckiej - sprawa w sprawie cig2kiego transportu pzez
Las Szczepanowski zostanie wyja6niona w trybie pilnym.

Odp. Na zapytanie radnego Krzysztofa Bogusza - w ka2dej pzeglqdarce

internetowej mo2na znahie mn6stwo serwis6w, K6re takie oferty prezentujq. Nie
jest zwyczajem by na serwisach samozqdowych takie informacje prezentowai
podejmiemy jednak pr6bA prezentacji takich informacji po sprawdzeniu
uwarunkowafi formalno - prawnych.

W roku bielqcym nie zostal jeszcze ogloszony konkurs Malopolskie Remizy

bqdzie ogloszony w tym roku poZniej. We2miemy udziat w konkursie pod warunkiem,
2e zostanq zabezpieczone w bud2ecie Srodki na realizacje zadania.

Dotychczas prezentowali6my na stronie internetowej wszelkie wnioski w
temacie jednego procenta , mamy w chwili obecnej zakladkg prezentujEcE 11

propozycji na dzie6 dzisiejszy w tym zakresie .

Zwr6cimy siQ niezwlocznie z zapytanie w sprawie niebezpiecznego pzejazdu

kolejowego w Sterkowcu do PKP o potwierdzenie technicznych i prawnych mo2liwo6ci

realizacji paedstawionych przez radnego propozyqi - wniosk6w.

Odp. I{a zapytanie Pana Marka Serwina - przed konkursem nie
pzeprowadzali6my wiqkszych konsultacji ze stowarzyszeniami , w tej sprawie nale2y

sig kontaKowa( z panem Sekretaaem, K6ry jest szefem tej komisji by porozmawiai
o swoich obserwacjach, Gdyby w przyszto6ci okazalo sig i2 jest celowe takie
wcze6niejsze spotkanie to bgdziemy to rozwa2ai, ale w tym roku nie jest to ju2

mo2liwe bo konkurs jest ju2 ogloszony.

Odp. Na zapytanie Pana Stanislawa Pacury - tryb realizacji zadan przyjqtych w
ramach bud2etu obywatelskiego bqdzie nastgpowal w my5l realizadi zapis6w
Zanqdzenia Burmistrza Bzeska , kt6re zostalo podpisane w dniu 7 stycznia br, i

realizacja bqdzie nastgpowala pzez povczeg5lne kom6rki UM, gdzie zadania ju2
zostaly zadekretowane.
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Odp. Na zapytanie Radnego JaroCawa Sorysa do sprawozdania Burmistrza
Brzeska - umowa podstawowa nie obejmowala wykonania drogi po2arowej przy
hali gimnastycznie przy SP nr 3. Je2eli bgdq znane koszty to bgdziemy w6wczas
wnioskowai o zabezpieczenie dodatkowych Srodk6w finansowych. Zaprojektowanie i

wykonanie tej drogi jest konieczne poniewa2 ju2 po wydaniu pozwolenia na budowq
zmienily siq pzepisy w tym zakresie .

Ad.15. Wolne wnioski i zapy'tania.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk zawnioskowal by Gmina Bzesko zwr6cila sig
do Wojewody Matopolskiego o przyzwolenie by zmienid umowQ pzeznaczenia
budynku starej poczty przy ul. Browarnej by ten budynek mo2na bylo zbyi, by dalej
nie stal i nie niszczal oraz by KoS sig tym budynkiem siQ zajql.

Do wypowiedzi jw. ustosunkowal sig radny Stqpak i Zastepca Burmistrza Jerzy
Tyrkie!.
Radny Krzysztof Stqpak prrychylil sig do zlo2onego wniosku poniewa2 ten
budynek w tej chwili kwalifikuje siq nie do remontu, ale do rozbi6rki.

Zastqpca Burmistrza Jerza Tyrkiel odni6sl sig do wniosku Pzewodniczqcego by
moc co6 tam zrobi6 musi byi dokonana zmiana pzeznaczenia budynku. Burmistz
przypomnial jakie byty kiedy6 plany gminy w tym zakresie.

Radna Maria Kqdziolka zapytala kiedy bgdzie remontowana droga Na G6rkach,
jaki jest zaplanowany zakres prac do wykonania i czy jest podpisana umowa z
wykonawcq tej drogi.
Radna zawnioskowala o zasypanie piwnicy po likwidowanym kiosku na dzialce pzy
ul. Ko6ciuszki bo jesttam niebezpiecznie.

Zastgpca Burmistrza Jerzy Tyrkiel - obiecal i2 piwnica w najblizszym czasie
zostanie zasypana. Na zapytanie w sprawie planowanego remontu ul. Na G6rkach
odpowiedzi udzielil naczelnik Bogdan Dobranowski.

Przewodniczqcy Kr4fsztof Ojczyk odczytal pisma:
1. Pani Ireny K. w sprawie budowy ulicy Jana Pawla II.
2. Stowarzyszenia Przyjaciot LO w Bzesku w sprawie pomieszcze6 w budynku

bylej biblioteki miejskiej.
3. Pani Janiny J. w sprawie o6wietlenia ulicznego i naprawy drogi ul. Ko6ciuszki.

Radna M. Kqdziolka dodala i2 w dniu dzisiejszym RM ten wniosek odzucila w
glosowaniu.
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Przewodniczecy Krzysztof Ojczyk - poprosil by nie wystqpowa( z takimi
o6wiadczeniami. Mo2e okazai sig i2 Srodki zostanq , a wniosek jest dwucztonowy i

zawsze mo2na bgdzie drogg utwardzid np. kruszywem. Zaapelowal by nie podchodzid

tak do tematu.

Radna Maria Kadziolka - odpowiedziala, paeglosowali6cie pahstwo dzisiaj
wnioski o K6rych radni nie wiedzieli bgdqc na komisji dzieri przed sesjq. Jest to nie w
pozqdku w stosunku do radnych i do mieszkafic6w.

Przewodniczecy Kr4ysztof Ojczyk odpowiedzial, i2 nie jest to prawda poniewa2

wszystkie te wnioski byly omawiane na komisjach, paeglosowane. Potwierdzii to
mo2e radna Lubowiecka, sQ to wnioski komisji.

Radna Anna Lubowiecka - odpowiedziala, i2 o kwocie 100 tysiqcy zlotych nic nie
slyszala.

Przewodniczecy Krzysztof Ojczyk odpowiedzial, wyszlo to po podliczeniu
wniosk6w po posiedzeniu komisji finansowej.
To, 2e Rada nie pzeglosowala pozostalrych wniosk6w to bylo to uwarunkowane
apelem Pani Skarbnik z kt6rym to stanowiskiem nale2y sig liczy6.

Radny Jaroslaw Sorys odni6sl sig do pzedstawionych zadari i wysoko6ci kwot na
komisji finansowej, gdzie po przeliczeniu tych kwot i odsluchaniu nagrania z komisji
jak r6wnie2 odczytania wersji papierowej wniosku te kwoty nie zgadzaly sig i byla
r62nica 100 tysiqcy zlotych. Glosowali6my dzisiaj na sesji wnioski i mogli6my np.
odzucid wniosek radnego Klimka, dlatego czynienie zarzut6w nam i2 co6 robimy
paeciwko naszym mieszkaricom jest nie w pozqdku. Wszyscy mamy potzeby na
solectwach i osiedlach i czy powa2nie podchodziliby6my wtedy do bud2etu gdyby6my
np. pzeglosowali te wnioski na kwotq okoto 3 mln zlotych wiqkvq. Nie ma nic
pzeciwko zgloszonych wnioskom i ich realizacji i sam zaglosuje za nimi je6li w
konsekwencji zmian bud2etowych oka2e sig i2 mamy wolne Srodki. poprosil by nie
stawiai tak tej sytuacji bo tak nie jest.

Radna Maria Kadziolka advocen do wypowiedzi jw. nie chodzito nam o to i2 te
wnioski zostaly zgloszone tylko , 2e nie wiedzielismy o nich majqc komisjg tu2 pzed
sesjq. EfeKem zlo2enia pzez nas wniosk6w byla taka s,ytuacja, 2e wprowadzili6cie
paristwo dodatkowe wnioski, K6re nie byly konsultowane na innych komisjach tylko
na jednej wybranej. To jest nie w pozqdku do mieszka6c6w. Jeste6my na komisji
dzie6 pzed sesjq i nie wiemy nic o wprowadzeniu dodatkowych zada6.

Radny laroslaw Sorys odpowiedzial, 2e wniosek radnego Klimka r6wnie2 nie byl
konsultowany na komisji finansowej i te2 nie bylo o tym mowy. W dniu wczorajszym
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zadano pytanie radnemu , skoro wyszla taka omylkowa sytuada to czy e drogq
zglosi do bud2etu, czy ta droga po prostu wypadnie. TeZ bylo to w dniu wczorajszym
i nie bylo wcze6niej rozmowy na ten temat.

Przewodniczecy Krzysztof Ojczyk dopowiedzial, i2 komisja finansowa jest
komisjq merytorycznE i wnioski z tej komisji po podpisaniu sq zamieszczane na
stronie internetowej i mo2na je eytat. Ka2dy radny w dowolnym momencie mo2e
zlo2yd wniosek i nigdy nie bgdzie wiadome, a1 byl procedowany lub nie , je6li

zostanie pzyjSty to jest wola radnych. Na komisji mo2na bylo zapytai, czy sq jakies

dodatkowe wnioski do bud2etu.

Radna Barbara Borowiecka poinformowala, 2e w miesiqcu grudniu prosila na

komisji rewi4/jnej o mo2liwo6i skladania wniosk6w, nie bylo takiej chqci poniewa2

Pani radna odpowiedziala i2 nie jest pr.ygotowana. Posiedzenia Komisji rewi4fjnej
odbyly siq w dniu 5 i 27 stycznia br. W dniu wczorajszym byli zaproszeni gokie, byl
pan naczelnik i pan kierownik Piela , Sekretaz , wszystkie wyja6nienia byly, ka2dy

mogl zadawa( pytania. Radna przypomniala jakie zadanie zostalo wprowadzone do
bud2etu na ul. Ogrodowej. Byt to wniosek zgloszony do bud2etu obywatelskiego, nie
wygral i jest umieszczony w bud2ecie gminy, a wszystkie wcze6niejsze wnioski
czekajq. Pan burmistz na komisji rewizyjnej powiedzial wyra2nie i2 rok 2016 jest
rokiem realizacji wniosk6w, K6re czekajq na realizacjq.

Radna Maria Kadziolka advocen do wypowiedzi jw. , pani pzewodniczqca m'rja

sig tutaj z prawdq bo nie ona zlo2yta na komisji wniosek by nie omawiai tego tematu
i nie wprowadzat w blqd. To pani paewodniczqca chciala Sciqgnqi Srodki w
wysoko6ci 92 tysiqcy zlotych i przerzuciije na innq drogg . Byl to pani wniosek gdy
zaczgla siq dyskusja o drodze Karasi6wka i dodatkowych wnioskach, K5re skladala.
Wszystko jest nagrane.

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziala, to nie tak, byl czas w miesiqcu
grudniu paedstawiania wniosk6w i nie bylo z pani strony ani woli, chgci , ani
przygotowania i w dniu wczorajszym paedstawione zostaly nowe wnioski, gdzie
projeK bud2etu jest ju2 przygotowany. Stwierdzila w5wczas, 2eby wprowadzit te
wszystkie wnioski to z czego5 nalety zre4gnowai. Zadnych wniosk6w nie skladala o
Sciqganie , absolutnie , wrqcz pzeciwnie. Pani Radna Maria chciala Sciqgnqi 20

tysigcy zlotych z ulicy Browarnej na Pomianowski Stok.

Radna Maria Kadziolka - stwierdzila, i2 musi wyja5nie bo pani m5wi tutaj
klamstwa. Wnioski do bud2etu w imieniu mieszkaric6w zlohyla z posiedzenia rady

osiedlowej , nie byly to nowe wnioski tylko stare wnioski. Na komisji dowiedzieli6my

sig i2 z zadania droga na ul. Browarnej zostal pzeglosowany wniosek o Sciqgnigcie

kwoty 20 tysigcy ztotych. W Slad za tym zglosila wniosek, skoro jest taki wniosek
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przeglosowany, by te 20 tysigcy pnekazai na wykonanie projeKu technicznego
chodnika przy ur. pomianowskiej. carkowicie pani m,ja siq tutaj z prawdq m6wiqc
takie zeczy.

Przewodniczacy Krzysztof ojczyk - zwr6cil siq z wnioskiem do Burmiistaa, by
realizowai postanowienia statutu Gminy Baesko odno6nie zamieszczania informacji
na stronach internetowych UM.

Radna Maria Kqdziorka - poinformowara, 2e nieprawdq iest iz wnioski komisji sq
zamieszczane na stronie internetowej UM.

Przewodniceqcy Krzysztof ojczyk odpowiedziar, wnioski z Biura Rady zostalypzekazane Panu Burmistzowi do pubrikacji, dratego tez jego wniosek o ichpublikacjg na stronach internetowych,

Radna Maria Kqdziotka dodara, je6ri mSwimy o pzeshzeganiu statutu Gminy to
informuje iz radni otrzymari niezgodnie z zapisami statutu materialy na sesjg, Na
sesje budzetowq otrzymujemy materialy na 7 dni wczesniei, niestety nie zostarien te
termin zachowany.

Przewodniczqcy Krzysztof ojczyk przypomniar, 2e po dniu 15 ristopada 2015 r.
otrzymala radna projeK budzetu wraz z uzasadnieniem.

Wigcej pytari brak.

Ad.16. Zamkniqcie obrad sesji.

_ Wobec wyczerpania pozqdku obrad sesji przewodniczqcy Krzysztofojczyk zamknql obrady )xI sesji Rady Miejskiej w Baesku, dzigkuiqc uczestnikom
za udzial.

Na tym protokrif zakofczono.

Sesja trwala od godz. 10.00 do godz. 15.00

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Brzesku

hho
mgr Krzyirtof Ojczyk

Protokolowala:

Inspektor Marta Kri{kowska
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