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PROTOK6T. NrEX/2015

z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
30 qrudnia 2015 r. roku w Sali Obrad Urzgdu Miejskiego

w Brzesku ul. Gl,owackiego 51, Brzesko w godzinach lO,O0-lg.OO

Olr1dom Sesji Rady Miejskiej w Bzesku pzewodniczyl przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk,

1.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

L4.

W sesji udzial wziqlo 2O radnych:
BABICZ BOGUSTAW
BOGUSZ KRZYSZTOF
BOROWIECKA BARBAM
BRZYK FMNCISZEK
CHMIELARZ EWA

CIURE' MARCIN

GAWIAK ]EMY
Radny GORA SIANISTAW
KADZTOIKA MARTA

KNAGA EDWARD
KOLBUSZ GRZEGORZ
KUCIA MARIA
KWASNIAK ADAM
LUBOWIECKA ANNA
OJCZYK KRZYSZIOF
SMOI.UCHA ADAM

SPROSKI KAZIMIERZ
SORYS JAROSIAW
STEPAK KMYSZTOF
WYCZESANY PIOTR

15.
15.

77.
18.

19.
20.

Radny nieobecny usprawiedliwiony KLIMEK LESZEK

Ponadto udzial wziqli:
. Burmistz Bzeska Grzegorz Wawryka,
o Sekretaz Gminy Stanislaw Sulek,
. ZastQpca Burmistaa Jerzy Tyrkiel,
o pp2su7sfln irzE cy Zarzqd6w Osiedli oraz Soltysi Gminy Baesko jak r6wnie2

zaproszeni go5cie wg zalEczonej listy obecnoici.
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.
Przewodnieqcy Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof oiqyk otworzyl obrady
XIX sesji Rady Miejskiej w Baesku. powital zebranych na sali obrad Radnych,
wszystkich zaproszonych go6ci. W obradach sesji uczestniczylo 20 radnych.
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Ad.2. Przedstawienie porzqdku obrad.

PrzewodniczAcy Rady Miejskiej w Bzesku Krzysztof Ojczyk poinformowal, ze

poaqdek obrad wraz z materialami zostal Radnym dorgczony w ustawowym terminie,

w zwiqzku z cz,tm zapylatl. Czy wszyscy Radni otrzymali materialy na dzisiejszq sesjg?

Uwag nie bylo - PzewodniczQcy stwierdzil,2e materialy zostaly dorqczone prawidlowo.

Nastqpnie Paewodniczqcy paedstawil poaqdek obrad sesji jak ni2ej :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.

2. Paedstawienie pozqdku obrad.

3. PodjQcie uchwal w sprawach:

1) zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Baesko na rok 2015;

2) zmiany uchwaly nr Y12312075 Rady Miejskiej w Baesku z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bzesko;

4, Przylqcie protokol6w z dnia 1 lipca, 30 wze6nia 2015 r. i 28 paZdzlernika 2015 r.

5. Interpelacje radnych.

6. Informacja z udzielonych odpowiedzi na zlo2one interpelacje sesyjne

i migdzysesyjne.

7. Zapytania radnych.

8. Zapyta nia pzewodniczqcych jednostek pomocniczych Gminy.

9. Sprawozdania z posiedzei komisji stalych Rady Miejskiej za okres od ostatniej

sesji.

10. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego dzialalno6ci za okres od ostatniej sesji.

11. Sprawozdanie Burmistaa z realizacji uchwal Rady Miejskiej za okres od ostatniej

sesji.

12. Informacja o stanie realizadi zada6 o6wiatowych Gminy Bzesko , za rok szkolny

20L412015.( Informacja pzeslana eleKronicznie w dniu 18.11.2015 r')

13. Paedstawienie informacji na temat wsp6lpracy Gminy Bzesko ze

Stowarzyszeniem ,,Kwaftet na Przedg6rzu" - podjqcie uchwalry;

14. Podjqcie uchwal w sPrawach:

1) przyjqcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2016;

2) zmiany w Statucie Gminy Baesko;

3) nadania nazwy dla ronda polo2onego w obrqbie Mokrzyska - Bucze;
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4) nieodplahego paekazania gruntu na wlasno6i Gminy Bzesko;

5) zasad obciq2ania nieruchomo6ci stanowiqcych wlasno5i Gminy Bzesko

slu2ebnoSciami gruntowymi i pzesylu;

6) ustalenia oplat za 5wiadczenia udzielane przez pnedszkola oraz oddzialy

pzedszkolne przy szkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baesko;

7) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkol,

paedszkoli , oddzial6w paedszkolnych szkol podstawowych i innych form

wychowania paedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bzesko oraz trybu i

zakresu prawidlowo6ci pobrania i wykorzystywania dotacj i;

8) przyjgcia planu prary Komisji Rewizyjnej na rok 2016;

9) wyra2enia zgody na przystEpienie paez Gminq Bzesko do Subregionalnego

Projeku Transportowego pn. " Subreg ionalna Infrastruktura Transpoftowa.;

10) przyjgcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problem6w

Alkoholowych oraz Paeciwdzialania Narkomanii w Gminie Bzesko na rok 2016;

1l) zmiany uchwaly o oplacie targowej;

12) okreSlenia wymagari jakie powinien spelniai pzedsiqbiorca ubiegajqcy sig o

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalno6ci w zakresie ochrony pzed

bezdomnymi zwieftqtami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwieeEt , a
tak2e gzebowisk i spalami zwlok zwiezqcych i ich czqsci na terenie Gminy Bzesko;

13) pr4fiqcia ,, Aktualizadi Programu Ochrony Srodowiska Gminy Bzesko na lata

2015 - 2018 z perspekywq nalataZ0tg-2022,,.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na zapytania pzewodniczqrych jednostek pomocniczych Gminy.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknigcie obrad sesji.

Paewodniczqry zapytal, czy sE uwagi do pozqdku obrad sesji - uwag brak,

Ad.3. Podjqcie uchwal w sprawach:

!) zmiany Uchwalv Budietowei Gminv Brzesko na rok 2015:

Skarbnik Celina tanocha obja6nita projeK uchwaly jw.

PYTAN MDNYCH DO PROJEKTU UCHWAI.Y BMK.
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Nastepnie Wiceprzewodnaczecy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
projeK uchwaly, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk poddal 90 pod
glOsOwanie:

Glosowano 2O za, O przeciw, 0 wstrzymujAcych- jednogl,oSnie

Uchwala NrxlxlLz912015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

2) zmianv uchwalv nr V/23/2015 Radv Mieiskiei w Brzesku z dnia 30

sWenia 2015 r. w sorawie Wieloletniei Proqnozv Finansowei Gminv

Bflesko;

Skarbnik Celina tanocha obja5nila projeK uchwaly jw.

PYTAN MDNYCH DO PRO]EKTU UCHWALY BRAK.

Nastepn ie Wicepnewodn iczqcy Rady M iejskiej Piotr Wyczesany odczytat

projelrt uchwaly, a przewodniczQcy RM Krzysztof Oiczyk poddal 90 pod

glosowanie:

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

Uchwala Nr XIX/130/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

Ad.4.Przyjgcie protokol6w z dnia I lipca, 30 wneSnia 2015 r. i 28

paidziernika 2015 r.

Protoko,ly z sesji Rady Miejskiej w Baesku odbytej w dniach 1 lipca , 30 wrze6nia i 28

pa2dziernika 2015 roku bylry wylo2one do wglqdu w Biurze Rady Miejskiej w Bzesku,

nik nie wni6sl do nich poprawek w zwiqzku z povtyu4m Paewodniczqcy Rady

Miejskiej poddal pod glosowanie ich przyjgcie:

o prrotok6l z dnia 1 lipca 2015 roku zostal przYiQty 18 za' 2

wstzymujqce, 0 przeciw;

o protokol z dnia 30 wrze6nia 2015 roku zostal przyjqty tG za, 4

wstrzymujece, O Przeciw;
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o protok6l z dnia 28 paidziernika 2015 roku zostal pzyjety 15 za, 5

wstzymuiece, 0 przeciw

Ad.S . Interpelade Radnych

Interoelacie zolosili:

Radny laroslaw Sorys w zwiqzku z wykonaniem projektu kanalizacji czg6ci

poludniowej Jadownik, uzyskaniem stosownych zg6d dotyczqcych wej6cia w teren jak

r6wnie2 decyzji o warunkach zabudowy proszq o pzedstawienie realnego programu

budowy tej sieci w konteKcie mo2liwo5ci otrzymania dofinansowania ze 5rodk6w

unijnych bqd2 krajowych w perspektywie na lata 2015 -2020.

Proszq o pzedstawienie jakie sq podejmowane w celu przyciqgania inwestor6w i

podejmowanej z nimi wsp6lpracy sprzyjajqcej rozwojowi gospodarczemu gminy. Czy

opracowana wla6nie nowa strategia zaklada tego typu dzialania.

Radny Krzysztof Bogusz :

1) zapytal w sprawie bud2etu obywatelskiego i niedawno zakoiczonym glosowaniem.

Radny zawnioskowal o zmiang calej organizacji zwiqzanej z glosowaniem w ramach

bud2etu obywatelskiego sq to uwagi od mieszkaric6w, Kor4 nie mogq zaglosowa6 w

tym bud2ecie poniewaz ko6 wykorzystal ich numer pesel. By uniknqi na przyszlo6i

takich s,ytuacji najlepsze bgdzie glosowanie tradycyjne czyli pr4 urnach tak by nie

dochodzilo do takiej patologii.

2)Radny poruszyl temat dot. zbyt wysokich cen paliw na terenie Gminy Baesko w

por6wnaniu z Miastem Tarnowem gdzie ta r62nica dochodzi nawet do 40 groszy ito
na stacjach tak zwanych markowych. Nale2y utworzyd zaktadkq z cenami paliw jeili

chodzi o Gming Baesko tak jak to robi obecnie Tarn6w i zwr6cenie siq do os6b

zajmujqrych siq spzedazq paliw na terenie Gminy Bzesko by dostosowalry lub

urealnily swoje stawki. Jest to problem dla naszych mieszkaic6w gdzie czg6t z nich

czuje sie wykorzystywana.

Ad.6. Informacja z udzielonych odpowiedzi na zl,ozone interpelacje sesyjne

imiqdzysesyjne.
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Informacje wedfug zalqcznika do protokolu zlo2yl Pzewodniczqcy Rady Miejskiej

Krzysztof Ojczyk.

ffi6 radnych do informacji brak.

Ad.7.7aqyhnia ndnych:

Zapytania zl,oiyli:

Radny Krzysztof Stqpak - zapytal, czy zostala ju2 wykonana ekpertyza remontu

mostu na rzece Uszwicy na Osiedlu Okocimskie przy ul. Browarnej?.

Radny Grzegorz Kolbusz -

1) Zapytat w temacie sesji online, nadal sq problemy z przekazem obrazu, nale2y

poprawia jako6f tego przekazu bo najwa2niejszy dla mieszkahc6w jest obraz

i dzwiqk.

2) Poprawid oznakowanie na skrry2owaniu ulic Wiejskiej i Kossaka bo znaki sq

ustawione w taki spos6b, ze 4 samochody zatrzymujq siq na skrzy2owaniu i nie

wiadomo kto ma pierwszeristwo.

3) Kolo sklepu LIDL brak jest traktu dla pieszych tylko u{azd jest peez stacje CPN

jest tam wzmo2ony ruch, niebezpiecznie i mo2e tam doj56 do wypadku. Czy tak

ma by( ju2 docelowo , czy traK dla pieszych zostanie wybudowany.

RadnyAdam Kwa6niak -

1) Poinformowal, 2e na nowo wyremontowanej ulicy Starowiejskiej wszystkie

studzienki kanalizacyjne sq zapadnigte, czy jest mo2liwo6i by w ramach

gwarancji je poprawid?.

Radny zwr6cil uwagQ na znaki informacyjne na baeskim dworcu PKP

informujqce o stacji Bzesko - Okocim , czy taka jest oficjalna nazwa Bzeska ,

w jakiej miejscowo5ci konkretnie mieszkamy.

Radna Ewa Chmielarz zapyta+a jaka jest mo2liwo56 i realne szanse na wykonanie

wodociqgu w Mokrzyskach - w stronq Bucza. Projekt ten zostal wykonany na koszt

wlasny mieszkaric6w. Zadala pytanie Panu Prezesowi RPW|K jaka jest mo2liwo6a tej

budowy poniewa2 mieszkairy ju2 bardzo dlugo czekajq, a pan prezes odpowiedzial,

2)
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2e tego projektu nie widzial na oczy. Radna poprosila by pan naczelnik Dobranowski

prze|.azal panu prezesowi ten projekt bo mo2e przy pomocy gminy udaloby siq ten

wodociqg wybudowai.

Radny Stanislaw G6ra - zwr6cil uwagg, 2e gmina placi du2e pieniqdze za

wykonanie konserwacji o5wietlenia ulicznego na terenie gminy. Radny poprosil by

zaklad energetyczny ur6cil uwagg i pzeprowadzil monitoring korekty ustawieri

czasowych lub zmiezchowych wylqcznik6w bo wszyscy za to placimy. Jako przyklad

radny podal ulicg Pomianowskq w kierunku mlyna gdzie notorycznie 5wiatla 6wiecq

siq w ciqgu dnia.

Pzewodniczqcy Krzysztof Ojczyk wypowiedziala siq w sprawie uliry
starowiejskiei, gdzie przynajmniej polowa studzienek kanalizacyjnych zapadla siq

dlatego pyta, czy w ramach naprawy gwarancyjnej mozna to poprawl(?. Jest to droga
powiatowa. Mo2na zwr6ci6 siq do pana starosty by poprawid r6wnie2 studzienki na ul.

okocimskiej bo tam jest 90 o/o zapadniQtych sfudzienek zwlaszcza na odcinku od mostu

do technikum gdzie auta je2d2E slalomem. ostatnio zostala wyremontowana r6wnie2

ulica okulickiego w ramach schetyn6wki, gdzie niekt6re studzienki zapadly sig i

dlatego proSba by te studzienki przynajmniej na glownych ciqgach komunikacyjnych
poprawii.

Ad.8. Zapytan ia przewodnieecych jednostek pomocnieych g mi ny.

Radny Grzegorz Kolbusz - zauwaill, 2e na ulicy starowiejskiej tak niedawno

wyremontowanej zapadlry siq studzienki kanalizacyjne, ale nale2y mie6 r6wnie2 na

uwadze i2 jest tam wzmozony ruch ciq2kiego transportu dratego przy okazji
poprawiania tych studzienek nalezy miei to na uwadze i zastosowai mo2e jakie6

specjalne wzmocnienia.

Pan Marek Serwin przewodnieqcy Zarz4du Osiedla Okocimskie:

1) Ul. Pomianowska jest ulicq bardzo wqska nie posiada poboczy i chodnika dla
pieszych gdzie w razie wzmo2onego ruchu wszystkie samochody i autobusy
znajdujq tam objazd. Czy istnieje mo2liwo5i wykonania projektu budowy
chodnika i Scie2ki rowerowej?.
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2) Przewodniczqcy osiedla zwr6cit uwagq na bardzo zniszczony i walqcy siq mur

znajdujqry siQ przy wej6ciu do parku i budynek kordegardy, czy miasto ma

jakie6 mo2liwo6ci wplynigcia na prywatnego wla6ciciela by zadbal o

bezpieczehstwo tego budynku?.

3) Pro6ba o wykonanie prac pozqdkowych w ciqgu uliry Browarnej do bramy

wej6ciowej do parku poniewa2 teren ten jest bardzo za6miecony, a jest to

wizyt6wka miasta,

Radny Marcin Ciurej zapytal w temacie modemizacji dr6g pr4 inwestycii kolejowej.

W ostatnich dniach zostala wykonana modernizacja czg6ci ulicy Na G6rkach, zostal

polo2ony asfalt od skrry2owania z ul. Kopernika do zakladu Pana C, dlatego te2

mieszkaricy ulicy Na G6rkach zaPYtujQ, czy bylaby mo2liwo6i polo2enia nowej

nawieachni asfaltowej w kierunku do paepompowni?.

Pani Barbara Borcwiecka -
1) Dot. ul. Jasnej od strony lasu, ponawia swojq wczeSniejszq pro6bq o dokonanie

pzeglqdu dzewostanu paez nadle5nictwo na ul. Le6nej poniewa2 wystajqce

konary drzew sprawiajq zagro2enie dla mieszkaric6w;

2) Czy jest mozliwo6( wyznaczenia przej6cia na skrzy2owaniu uliry Jasnej -
Konsq ucji 3 Maja oraz nowego odcinka od ul. Wiejskiej.

Przewodnieacy Krzysztof Ojczyk - odni6sl sie do tematu zlikwidowanego punktu

obslugi klienta przy ul. Starowiejskiej w Zakladzie Gazu. Punkt ten zostal zlikwidowany

kila miesigcy temu i mie6ci sig obecnie w Bochni. Jest to du2e utrudnienie dla

mieszkaric6w naszego powiatu bo muszq jechai do Bochni by cokolwiek zalatwiC.

Infolinia jest niedostqpna jak r6wnie2 dodzwonii siq tam jest bardzo trudno dlatego

skarg mieszkaic6w jest du2o. Jest to jedna ze sp6{ek skarbu paistwa, ale niewqtpliwie

tE decydE bardzo utrudniono zycie naszym mieszkaicom popaez dostqp do obstugi

klienta. Jest to monopolista, ludzie muszq placi( rachunki, a w zamian nie otrzymujq

odpowiedniej obslugi dla spraw, K6re chcq zalatwic. PrzewodniczEcy zawnioskowal o

interwencjq ze strony gminy by ten punkt przywr6cii. Wniosek ten dotyczy r6wnie2

energetyki wiemy, 2e firmy lubiq oszegdzai, ale chyba nie o to chodzi ?.

Soltys Stanislaw Milewski zapylal, czy Kob towieckie Basior wystApilo do

Burmistza z wnioskiem o dodatkowe odstzaly dzik6w i o ile wysQpili.
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Ad.9. Sprawozdania z posiedzef komisji stalych Rady Miejskiej za oknes od

ostatniei sesji.

Sprawozdania zlo2yli pnewodniczAcy komisji :

. Komisja Spraw Obywatelskach, Porzqdku publicznego i promocji-
zlo4l Pzewodniczqcy Komisji Ktzystot Bogusz.. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska i Rolnactr^ra-
zlotll Przewodniczqcy Komisji Adam Kwa5niak.. Komisja Rewizyjna- zlo4la Pzewodniczqca Komisji Barbara Borowiecka,. Komisja Gospodarki Finansowej - zlobyl Paewodniczqcy Komisji Jaroslaw
Sorys.

. Komisja Zdrowia Pomocy Spoteenej i Rodziny- zlo2yla Radna Ewa
Chmielarz;

. Komisja Oiwiaty Kultury i Sportu- zlohyl sprawozdanie pzewodniczqcy
Komisji Boguslaw Babicz.

Informacje pzedstawion e przez przewodniczqcych komisji zawarte
zostaly w protokolach i wnioskach z posiedzeri poszczeg6lnych
komisji.

Radna Maria Kadziolka skierowala zapytanie do pzewodniczqcego Komisji

Kr4stofa Bogusza, na jakiej zasadzie komisja przygotowala wnioski do projektu

bud2etu na rok 2016. Zgodnie zpr4jgtq procedurq do 15 wrze6nia skladamy wnioski

do projektu bud2etu i wnioski te skladamy do Pana Burmistza, pojawila sig tutaj taka

sytuacja, 2e nie wszystkie wnioski sq skladane do pana pzewodniczqcego Rady

Miejskiej. Radna zapytala, czy komisja rozpatrywala wnioski zgloszone zgodnie z
przyjeq procedurq, cz1 kaidy czlonk6w komisji m6gl zglaszai. wnioski bo z informacji

jakie uzyskala ze sprawozdania komisji zostaly peeglosowane tylko wnioski czlonk6w

danej komisji. Na jednym z posiedzeri komisji kt6rej pan jest paewodniczqcym

,,wy5miewane" byly wnioski zgloszone paez mieszkafc6w Osiedla Ko6ciuszki -
ogrodowa , pozwolila sobie zostawi6 nagranie z tej komisji poniewa2 takie traktowanie

mieszkaric6w naszego miasta jest nieodpowiednie jest niestosowne i dlatego pyta, c4
komisja rozpatrywala wnioski , kt6re skladane byly zgodnie z procedurq.

Radny Krzysztof Bogusz odpowiedzial, je5li chodzi o tryb sktadania wniosk6w do

projektu bud2etu w trakcie analizy bud2etu w obecno6ci pani skarbnik padlry

propo4cje ze strony radnych aby uwzglgdni6 kolejne propozycje ze strony radnych i

byly to lu2ne sugestie do paeanalizowania w trakcie ewentualnych korekt do projektu

bud2etu i skladaly je te osoby, kt6re ch cialy je zlo4t obecne zar6wno na komisji Spraw
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Obywatelskich jak i Komisji Zdrowia. Jako komisja nie mieli6my informacji na temat

wniosk6w jakie wplynelry do pana Burmistaa do realizacji z solectw i osiedli.

Radna Maria Kadziolka stwierdzila, 2e zoslala wprowadzona nowa zasada, 2e

wnioski sq skladane r6wnie2 do Pana Paewodniczqcego. Ze sprawozda6 wynika, i2

zostaly rozpatzone tylko wnioski czlonk6w komisji, a pozostale wnioski zostaly

odlo2one i w og6le nie rozpatrywane.

Radny Adam Smolucha - przypomnial, 2e na posiedzeniu wsp6lnym komisji

Zdrowia iSpraw Obywatelskich podjeto wnioski i nie sE to wnioski do realizacji to sq

wnioski takjakto pani radna okre5lila w swojej wypowiedzi - wnioski czlonk6w komisji

obecnych na posiedzeniu , kt6re w ich uznaniu powinny byf rozpatzone jako projekty

realizowane w przyszlym bud2ecie , poniewa2 omawiali5my projekt bud2etu na rok

2016. Nie sE to wnioski do realizacji. Wnioski zlo2one zgodnie z dotychczasowymi

procedurami bqdq rozpatrywane przez pana burmistaa.

Radna Anna Lubowiecka - przypomniala, ze na posiedzeniu Komisji Zdrowia i

Spraw Obywatelskich padlo wiele wniosk6w jak r6wnie2 takie stwierdzenie , 2e nale2y

wziqi r6wnie2 pod uwagg te osoby, kt6re sq nieobecne i r6wniez majq swoje

propozycje. Byl glos, kt6ry zwr6cit uwagg i2 nale2y wziqi pod uwagq r6wnie2 wnioski

Rad Soleckich. Miala nadziejg, 2e na wszystkich komisjach bgdq takie prowadzone

rozmowy w punkcie p@eldu bud2etu inie wie dlaczego takie dyskusje na innych

komisjach nie odbywaly siq. Pan Paewodniczqcy jako pierwszy rozpoeql zglaszanie

takich wniosk6w wiqc wszyscy pozostali uznali, 2e r6wnie2 majq takie prawo i dlatego

takie wnioski zostaf zglaszane. Wszyscy wiemy jakie sE mo2liwo6ci realizacji tych

zgloszonych wniosk6w.

Radny Kzysztof Stepak - przypomnial, 2e na komisji wziqto pod uwagq i2 te

zgloszone wnioski sq dodatkowymi wnioskami, kt6re bgdq r6wnie2 rozpatrywane.

Radna Barbara Borowiecka dodala, 2e na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy

analizie projektu bud2etu te2 byla taka propozycja, ale radni m6wili i2 nie sq

przygotowani. Zglosila sw6j wniosek bo na komisji byla taka mo2liwo66, a jednak te

wnioski nie byly zgloszone.
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Radna Ewa Chmielarz odniosla siq do sprawozdah z posiedzefi komisji, zgadza siq

z radnE Kqdziolkq, 2e wnioski do bud2etu sklada sig w terminie do 15 wze5nia i te

wnioski, kt6re zglosi+a na komisji zglosila je r6wnie2 w terminie do 15 wze6nia zgodnie

z procedurami, byto to tylko poM6aenie. My6li, i2 pozostali radni te2 powt6rzyli tylko

te zlo2one wnioski , a K6re nie znalazty sig w projekcie bud2etu na 2016 rok. Sed
pewnie wszyscy chcieli podnie6i jakie sq potzeby w danych miejscowoSciach i tylko

dlatego. My6li i2 te wnioski siQ powtazajE zar6wno pisemnie do pana Burmistza jak i

to co bylo na posiedzeniu komisji.

Radna Maria Kqdziolka - przypomniala, 2e skladamy wnioski zgodnie z przyjqtymi

procedurami. Przypomina pani pzewodniczqcej komisji rewi4flnej, 2e do 15 wze6nia

zlo2yla wnioski igdy pani rozpoczqla dyskusje na temat wniosk6w to powiedziala

w6wczas i2 przyniesie wnioski te kt6re zlozyla poniewa2 zostala tak sprawa

ukierunkowana w taki spos6b, 2e nie bgdziemy skladai wniosk6w wiqc ich nie

skladala. Ma nadziejg, 2e komisje merytoryczne usiqdq i zastanowiE siq nad tymi

wnioskami bo zawsze mozemy sktada( wnioski do bud2etu nie rozpatrujQc popaednich

i jest to nie w pozqdku do mieszkaric6w. Wszystkie wnioski jakie zlozyliSmy do 15

wze6nia sq efeKem dzialari mieszkaric6w z zebraf osiedlowych i zebrari soleckich bo

to nasi mieszkaricy paeglosowali na danym osiedlu lub solectwie natomiast teraz

okazuje siq, 2e podczas dyskusji na komisjach sq dodatkowo wrzucane zadania.

Mo2emy je rozpatrywai na ka2dym etapie je2eli pozwolq na to Srodki finansowe.

chodzi o to by szanowa( mieszkaric6w, kt6rzy na zebraniach osiedlowych i soleckich

wyrazili swojq wolg i prosili o wprowadzenie takich , ey innych zadari.

Radny Jarcslaw Sorys - zwr6cil uwagq iZ m6wimy tylko o tych wnioskach, kt6re

zostalry zgloszone w ustawowo paewidzianym terminie, tu nikt nie m6wi o nowych

wnioskach. wnioski trafily do pana burmistaa jeste5my na etapie konstruowania

projektu bud2etu. Pan Burmistrz pzedstawil sw61 proiekt w terminie do 15 listopada i

je5li niekt6re z tych wniosk6w nie znalazly sig w tym projekcie to trudno za to wini(

radnych lub komisje i2 nie rozpatrywaly wniosk6w bo te wnioski na komisje nie trafi,ly.

To komisje ustalily jak bqdq procedowai nad projektem bud2etu i je6li radni

przypomnieli o tych wnioskach na komisjach jeszcze przed posiedzeniem komisji

finansowej to zostaly one pzedstawione, jak r6wnie2 pzedstawiono wnioski na

posiedzeniu komisji gospodarki finansowej. Na komisji finansowej powa2nie
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potraktowano temat bo na wcze5niejszych komisjach nie byto pzedstawicieli z

niekt6rych solectw np. Porgby , Jasienia i zostala im dana mo2liwo 6 przypomnienia

wniosk6w z kt6rymi zwracali sig do pana burmistza, K6re znalazly sig w tym projekcie

lub te2 nie. Wszystkie te wnioski zostaly przez komisjg pr4fjete, skrupulatnie zapisane

przez Paniq Skarbnik i przypomniane Panu Burmistzowi na komisji by je miee na

uwadze. Wszystko zostalo odceytane, byly dyskusje na ten temat na temat wszystkich

wniosk6w , kt6re zostaly zgloszone. Sq uwagi np. od radnej Kqdziolka , 2e co6 nie

zostalo odczytane, trudno jest co6 odczytywaf skoro tych wniosk6w nie mial.

Radna Maria lQdziolka advocen , wnioski zostaly zlo2one na rqce pana

Paewodniczqcego Rady Miejskiej dlatego nie wie dlaczego pan pzewodniczqry nie

paekazal komisji merytorycznej do rozpatzenia tych wniosk6w. Obowiqzkiem komisji

jest rozpatrywanie wniosk6w wedtug przyjetych zasad, a merytoryczne komisje

zajmujq sie tymi wnioskami, Nie jest czlonkiem komisji finansowej wiqc nie miala

mo2liwo6ci pzedstawienia swoich wniosk6w ponownie, mieliSmy dyskutowa( na

komisji rewizyjnej, zostala ta dyskusja wycofana wiqc nie paedstawila wniosk6w na

pewno jednak zostaly zlo2one na rQce Burmistrza i Pzewodniczqcego Rady Miejskiej.

Pzewodnieqcy Krzysztof Ojqyk przypomnial, 2e kaidy radny niezale2nie, czy

jest czlonkiem danej komisji lub nie mo2e prryjsi i skladat wnioski formalne w tym

r6wnie2 wnioski do bud2etu. Kolejnq zeczq jakq radna poruszyla to pytanie, dlaczego

nie zostaly paekazane wnioski zlo2one do projektu bud2etu?. Informujq, i2 wszystkie

wnioski , kt6re byly zlo2one zar6wno p.zez osiedla i rady soleckie zaraz zoslahl

pzekazane na co najmniej trzy komisje , wszystko jest w protokolach , byl to miesiqc

wzesie6, pa2dziernik, listopad w zale2noSci od tego jak te wnioski sptywaly. Wszyscy

radni, kt6rzy byli obecni na Komisji Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i

Komisji Spraw Spolecznych wiedzieli o tych wnioskach bo wnioski byly odczytywane.

Je2eli pani radna odsluchiwala nagrania lub c4ytala protokoly to w tych wszystkich

protokolach jest zawarte jakie pisma bylry odcfiwane i jakie wnioski podjqto. Dobze,

2e wnioski wptywajE do komisji bo radni majq w6wczas wiedzg na ten temat. Niekt6rzy

radni uczestniczq w posiedzeniach komisji , gdzie zglaszali swoje wnioski ponownie i

zostaly one ponownie paeglosowane, gdzie okoto 90 o/o z+ozonych wniosk6w sq to

wnioski, K6re zostaly zlo2one w trybie prac nad przygotowywaniem projektu bud2etu,

zgodnie z procedurq uchwalania budzetu. Trudno mied pretensje do radnych za to,2e
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przychodzE i pilnujQ tych swoich wniosk6w jak r6wnie2 wniosk6w osiedlowych i

soleckich widzqc np. 2e w projekcie bud2etu brak jest tych zadai o kt6re wnioskowali.

Tych wniosk6w bylo du2o, skierowano je do burmistza i pan burmistz zapewne te

wszystkie wnioski pzejrzy i pzepracuje i w miesiqcu styczniu na posiedzeniu Komisji

Gospodarki Finansowej przedstawi je pozytywnie lub negatywnie.

W ostatecznej formie rada bgdzie glosowai te wnioski na sesji i ka2dy radny mo2e

zlozyi sw6j wtasny wniosek, kt6ry r6wnie2 bgdzie podlegal glosowaniu. Nale2y miei

r6wnie2 na uwadze to, i2wrazzewskazaniem danego wydatku nale2y znale2( pokrycie,

2r6dlo finansowania danego wydatku. W fych przypadkach zaniechai lub

niedostosowania sig do procedury nie bylo, zaleca radnym akVwno6i na komisjach.

Radny Boguslaw Babicz stwierdzil, 2e podstawowq sprawq jakiej nale2y sig trzymai

jest uchwala w sprawie procedury uchwalania bud2etu gminy gdzie mamy wyra2nie

okre6lone terminy - przypomnial te terminy z uchwaly oraz w jaki spos6b jest

prrygotowywany projekt bud2etu. Radny zauwa2yl, 2e nie ma wymogu kierowania

wniosk6w pzez pzewodniczqcego na komisje to jest tylko taka jego dobra wola i od

aktywno6ci radnego skladajqcego wniosek do bud2etu nale2y popieranie tego wniosku

w czasie prac nad bud2etem, kt6ra siq toczy nas poszczeg6lnych komisjach,

przypomnial jaka praktyka obowiqzywala dotychczas. Trzymajmy sig tej procedury, ale

r6wnie2 pilnujmy wniosk6w, K6re sami zglaszamy.

Radny Grzegon Kolbusz - wr6cil do posiedzenia komisji gospodarki finansowej

gdzie zadal pytanie w jaki spos6b bqdzie procedowane nad wnioskami zgloszonymi

pzez radnych iczy osoby nieobecne na posiedzeniu tej komisji np. z solectw, K6rzy

skladali wnioski do burmistrza jak te wnioski bgdq faktowane i kt6re z nich bqdq mialy

pierwszeristwo. Z odpowiedzi jakq uzyskal wynika, Ze zawsze pierwszeistwo majq

wnioski , kt6re sq zglaszane paez pzewodniczqcych jednostek pomocniczych gminy i

dlatego celowo nie skladal 2adnych swoich wniosk6w na komisji finansowej poniewa2

wszystkie te wnioski zostaly zgloszone jako uchwala osiedla Baezowieckie.

Radny Stanislaw G6ra - stwierdzil, 2e tej dyskusji by nie bylo gdyby6my trzymali

siq pewnych ustalonych zasad, kt6re zostalry wczeSniej sprawdzone i byly dobre. prace

komisji winny polegad na ewentualnym dokonywaniu koreK w odniesieniu do

zgloszonych wniosk6w w terminie pzez solectwa lub osiedla, a dotyczqcych drobnych
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zmian, pzesunig( lub zmiany priorytet6w. Odczytujqc wnioski z komisji nawet je6li sq

one powielane to stwaza to wra2enie i2 sq to wnioski zupelnie oderwane od tych

zlo2onych wcze6niej idlatego ta dyskusja.

Radny Adam Smolucha uwala iZ zaszlo tutaj pewne nieporozumienie , wnioski kt6re

zoslaly zlo2one zgodnie z procedurq znajdujq sig w projekcie bud2etu. My

rozmawiali6my o wnioskach, kt6re mogq byt wybrane przez pana burmistza do

realizacji w ramach nie wskazanych Srodk6w nie wskazanych w bud2ecie.

Wskazywali6my na potzeby jakie sq w danych miejscowosciach , to nie sq wnioski ,

kt6re sq zapisane w bud2ecie. Pan Burmistz ma w tej chwili propozycje radnych, kt6re

bgdq analizowane i ponownie omawiane z radnymi ite zasadne znajdq sig w bud2ecie

je6li bqdzie potzeba ich realizacji. Pnecie2 w okresie od 15 sierpnia do listopada jest

do56 du2o czasu i mo2e pojawii sig wniosek , K6ry jest bardzo wa2ny i musi byi

zrealizowany i bqdzie dyskredytowany tylko dlatego, 2e jest po 15 sierpnia zgloszony.

Uwa2a r6wnie2 i2 nadu2yciem jest stwierdzenie i tutaj zwraca siQ do pani radnej

Kqdziolka iZ nie dbamy o dobro mieszkafic6w , wydaje siq i2 zgloszenie jakiegoS

wniosku pzez radnego jest dzialaniem dla dobra mieszkaric6w i na pewno nie ma

zlego dzialania w tym, 2e KoS zgtosil wniosek. Nale2y do tego podej5f ze spokojem

i my jako radni winni6my sobie z tego zdawad sprawq i nie podgzewai atmosfery bo

wszyscy sq mieszkaicami naszej mahj ojczyzny czyli gminy.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - przypomnial, 2e projekt bud2etu zostat

przygotowany na dzieri 15 listopada , minglo 2 miesiEce i ju2 wiemy i2 bgdq pewne

zmiany. Co roku udalo nam siq porozumiet i przyjmowali5my bud2et prawie

jednoglrcSnie. R6wnie2 te wnioski, kt6re wplynqly od Zarzqd6w Osiedli, soltys6w,

radnych , mieszkaic6w sq w Uzqdzie i my te poteeby dobze znamy. W miesiAcu

styczniu wypracujemy na komisjach wsp6lne stanowisko tak by6my byli zadowoleni i

by w ka2dej miejscowo6ci co6 siq dzialo. Burmistz zaproponowal zamkniqcie dyskusji

w tym punkcie.

Radna Maria Kqdziolka advocen do wypowiedzi radnego Smolucha, pan radny byl

akurat jako jeden radny by omawia6 wszystkie wnioski jakie zo!ra$1 zloione przez

pzewodniczqcych osiedli jak i soltys6w , za co dzigkuje. Radna przypomniala, 2e na
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jednym z posiedzenia komisji zostaly wy5miane wnioski mieszkaric6w jej osledla to nie

byly jej wnioski tylko mieszka6c6w. Radna odniosla siq do wypowiedzi

paewodniczqcego ,kt6ry stwierdzil, 2e mo2e uczestniczyc we wszystkich komisjach i

zglaszai wnioski , wnioski zostaly zgloszone pzez mieszkaic6w do pana burmistza

wiqc rozpatzenie ich winno nasQpif w pr4fjqtym trybie. Podzigkowala radnemu

Smolucha za rozsqdne podej5cie do sprawy.

Przewodnieqcy Krzysztof Ojeyk poinformowal, 2e zawsze staral siQ pilnowai by

procedura uchwalania bud2etu byla zachowana, lqcznie z terminami posiedzeri komisji.

Radny przy finalnym glosowaniu nad bud2etem mo2e oczywi6cie wyrazi6 sw6j glos ,

wypowiedziei sig. Pzewodniczqcy przypomnial w jakiej formie jest konstruowany

projek bud2etu dot. zabezpieczenia og6lnych kwot na dane zadanie, a p6iniej w ciqgu

roku wskazujemy pewne rozwiqzania i wskazujemy zadania zwlaszcza dotyczy to

inwestycji drogowych , chodnik6w lub o6wietlenia. Malo jest zadaf wpisanych wprost

do bud2etu jak np. w mie6cie Bochnia. Tak kiedy5 bylo r6wnie2 w gminie Bzesko, ale

praktyka poszla trochq w innE stronq. Do temafu wr6cimy w miesiqcu styczniu przy

uchwalaniu bud2etu.

Ad.10. Pisemne sorawozdanie z dzialalno5ci burmistrza za okres od
ostatniei sesii.

Sprawozdanie Burmistza Baeska radni otrzymali w materialach wersji papierowej.
(Sprawozdanie stanowi zalqcznik do protokolu).

Pzewodnieqcy Krzysztof Ojczyk poprosil o zadawanie pytari do sprawozdania.

Radna Ewa Chmielarz zapytala w temacie pzebudowy ul. Dobrego pasteza w
Mokrzyskach, czy zogcal juz zlozony wniosek do powiatu o pozwolenie na budowg?.

Burmastrz Grzegoz wawryka odpowiedzial, 2e ta procedura trwa kilkadziesiqt dni,
chcemy by to zadanie zostalo w pr4szlym roku wykonane.

Radny Boguslaw Babiq

1) zapytal w sprawie wydanego zarzqdzenia Burmistza Baeska dot. wybor6w do
Mlodzie2owej Rady Gminy Brzesko. Czy data tych wybor6w zostala ju2
wrznaczona;

2) dot. remontu budynku przy ul. Ko6ciuszki Z - ey odbi6r tego budynku zostal
dokonany i kiedy zostanie zasiedlony pzez Wydzial Edukacji i Muzeum.
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Burmistrz Gzegoz Wawryka odpowiedzial, w sprawie zakoiczonego remontu

budynku przy ul. Ko6ciuszki 2. W pierwszej polowie prryszlego roku zostanie

pzeniesiony do tego budynku wydzial edukacji. Pomieszczenia pod muzeum nie sq

jeszcze skoriczone , ale bgdziemy podejmowa6 dzialania by muzeum rozpoczqlo swojq

dzialalnoii. Bgdq tam potaebne dodatkowe Srodki finansowe, do chwili obecnej

wykonali6my taki zakres prac na ile nas bylo sta6.

Naczelnik I6zef Cierniak odpowiedzial na zapytanie radnego w sprawie wybor6w

do Mlodzie2owej Rady Gminy Bzesko. Wybory do MRG odbgdq siq 11 stycznia 2016

roku.

Radny Jaroslaw Sorys zapytal w temacie budowy sali gimnastycznej wraz z

infrastrukturq dot. budowy drogi p po2. Czy to zadanie zostanie wykonane w terminie

do 30 czeruca br. i ey znane sq ju2 Srodki potzebne na realizacje tego zadania?.

Burmistrz Gzegorz Wawryka poinformowal o wynikach spotkania ze Spoldzielniq

Mieszkaniowq w Bzesku w sprawie pozyskania grunt6w pod drogq jednak nie udalo

nam siq doj56 do porozumienia. Jest wykonywany nowy projekt , zostanie zlecony

pftetarg , jak uzyskamy pozwolenie to zlecimy wykonanie tych dr6g. W momencie

otwarcia hali wszystkie drogi na pewno zostanq wykonane.

Radny Krzysztof Bogusz zapytdl, czy Gmina Baesko wystapita o Srodki do

Ministerstwa Kultury na rozw6j muzealnictwa tj. min. na utwozenie naszego muzeum.

Burmistz Grzegorz Wawryka- odpowiedzial, jakie sq potaebne warunki finansowe

by taki wniosek m6gt byd zlo2ony. Gmina zabezpieczyla na to zadanie mniej 5rodk6w

dlatego te2 takiego wniosku nie mogli6my zlo4i . Na pewno bgdq programy

pomocowe gdzie ograniczenie finansowe bqdzie mniejsze.

Radna Barbara Borcwicka zapytala odno6nie zarzqdzenia nr 294 I 2015 z dnia

10 grudnia 2015 roku w sprawie umozenia obligacji.

Burmistrz Grzegorz Wawryka- odpowiedzial, dot. to typowych zmian zwiqzanych

z bud2etem, przyjmowaliSmy dzisiaj uchwaly z tym zwiqzane. Sq to proceduralne

zapisy.

Przewodnieecy Ktzysztof Ojczyk - przypomnial, 2e dzisiaj przyjmowali6my

projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie gminy gdzie zostaly rozchodowane Srodki
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bud2etowe w kwocie 1.700 fysiqcy zlotych na wykup obligadi koriczqcej siq emisji, i

prawdopodobnie mialo to ar'tiEzek z tym zdaaeniem.

Radny Gzegorz Kolbusz - zapytal, @y pr4 okazji budowy nowej drogi p.

po2arowej przy hali sportowej bgdq paewidziane tam miejsca parkingowe.

Burmistrz Gtzegorz Wawryka- odpowiedzial, 2e pr4 hali sportowej zbyt wiele

miejsca wolnego nie ma i m6wiliSmy o tym. Okolo 200 metr6w od hali sportowej

znajduje sig duzy parking przy Ogrodzie Jordanowskim i mo2na tam spokojnie

zaparkowai. Kiedy zostanie przygotowana pierwsza faza tego projeku to om6wimy to

ale zrealizujemy tam to na co nam warunki terenowe pozwolq, bo tam jest ciasno.

W tej sprawie nale2y kontaKowad sig z Panem Naczelnikiem Dobranowskim. Bardzo

zaluje i2 nie udalo siq uzyskai porozumienia z czlonkami wsp6lnoty mieszkaniowej sM,

bo byloby to ze wsp6lnym zyskiem dla mieszkaric6w jak i gminy oraz korzystajqcych

ze szkoly. Mo2e w przyszlo6ci SM zmieni zdanie i ponownie zajmiemy siq tym tematem.

Radny Gzegorz Kolbusz - pelna zgoda , jednak nale2y wygospodarowai niewielki

parking przynajmniej dla nauczycieli bo jest tam bardzo niebezpiecznie.

PzewodnieAcy Krzysztof Ojczyk - zapytal, czy w ramach wykonywanej nowej

koncepcji budowy nowej drogi p. po2arowej jest przygotowana koncepcja, o co

wnioskowali mieszkaicy osiedla i nie tylko, dot. skomunikowania tej czqsci hali

sportowej od strony poludniowo - wschodniej, w taki spos6b by bylo lepsze doj5cie do

parkingu pr4 Ogrodzie Jordanowskim oraz od ul. Boh. Westerplatte..

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedzial na zapytania dot. budowy drogi

p.poz. pr4 hali sportowej i jakie sq wyniki spotkania ze wsp6lwla6cicielami grunt6w

mieszkaricami spoldzielni oraz koncepdi budowy parkingu przy hali. ponadto pan

naczelnik przyblizfi iakie sq mozliwo6ci opracowania koncepcji polqczenia czqsci hali

sportowej z poludniowo - wschodniq czgsciq miasta.

Burmistrz Grzegoz Wawryka - aur6cil uwagq, 2e gmina jest nadal otwarta na

rozmowy z mieszkaicami , poprosil radnych ojczyka iKolbusza mieszkaric6w osiedla

Baezowieckie by na zebraniu osiedlowym spr6bowa6 porozmawia6 z mieszkaficami ,
na6wietlid im sprawg i gdyby byla wstQpna ich zgoda to mozemy zaczq( opracowywad

koncepcjg jw.
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Pzewodniczqcy KrzTsztof Ojeyk stwierdzil, 2e nic nie stoi na pzeszkodzie by

rozmawiai z mieszkaicami, jednak by to uczfnii musimy miet wiedzg, 2e takie

spotkania sQ organizowane. Tak jak pan burmisttz powiedzial to czlonkowie wsp6lnoty

mieszkaniowej SM kt6rzy sq wla5cicielami w ulamkach tego gruntu wyrazili sw6j

spzeciw. Gdyby6my wiedzieli o takich spotkaniach , to mo2e latwiej byloby nam

porozmawiai z niekt6rymi mieszkaricami i takie zgody uzyskai.

Ad.11. Sprawozdanie Burmistrza z realizacia uchwal Radv Maeiskiei za okres

od ostatnaei sesia.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawtyka, zlo2yl sprawozdanie z realizadi uchwal

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

protokolu).

Ad.12. Informacia o stanie realizacii zadafi o6wiatowvch Gminv Bzesko,

za rok szkolnv 2014/2015.( Informacia orzeslana elektronicznie w dniu

18.11.2015 r.)

Radni otrzymali material w wersji elektronicznej - stanowi zalqcznik do protokofu.

Naczelnik Wydzialu EKiS l6zef Cierniak poinformowal, 2e sprawozdanie jw.

zostalo do RM przekazane w stosownym terminie. W ostatnim czasie odbylo sig bardzo

du2o r62nych dyskusji w tym temacie , zostaly paedstawione wszelakie sformulowania

propozycje, zestawienia. Pan naczelnik wyja5nil i pzeprosil za zaistnialq pomylkQ w

zakresie pzedstawionego radnym zestawienia wynik6w egzamin6w kompetencyjnego

po klasie sz6stej i egzaminu gimnazjalnego. Dyrektorzy PSP nr 3 w Bzesku jak r6wnie2

DyreKor PG Nr 1 w Bzesku om6wiq szczegolowo wyniki pzeprowadzonych

egzamin6w. Dyrektorzy szk6t po6wigcajq du2o czasu i energii by te wyniki byly jak

najlepsze , nauczyciele podobnie jednak nie zawsze zale4 to od dyreKora jak i od

nauczyciela. Na samym koricu jest uczei i rodzice od K6rych r6wnie2 wiele zalei.

Dyrektor PSP nr 3 w Brzesku Dorota W6jcik paedstawila radnym prezentacje

multimedialnq, om6wila zalo2enia i wnioski oraz czynniki wptywajqce na poziom

nauczania i osiqgniqcie wynik6w nauczania paez plac6wki o5wiatowe, wyniki

egzaminu kompetencyjnego po klasie sz6stej w poszczeg6lnych plac6wkach
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o6wiatowych, na kt6re sktadajq siq ro2ne okolicznoSci z kt6rymi mamy do czynienia w

danej plac6wce.

DyrcKor PG nr 1 w Bzesku Boguslaw Biernat paedstawil radnym prezentacjQ

multimedialnq osiqgniqtych wynik6w z egzaminu gimnazjalnego w poszczeg6lnych

gimnazjach Gminy Baesko. Pan DyreKor pzedstawil z jakich czqici skladal siq

egzamin oraz jakie wyniki osiqgnqli uczniowie.

W dyskusji w temacie jw. radni zadawali pytania zwiqzane z:

Radny Boguslaw Babicz zauwa2yl w ostatnim czasie nastepujE zmiany w,tiqzane z

systemem o6wiaty w dniu wczorajszym sejm pr4fiql zmianq ustawy o systemie o6wiaty

K6ra wprowadza obowiEzek szkolny w wieku 7 lat i obowiqzek paedszkolny w wieku

sze6ciu lat crylijest powr6t do tego co bylo pzed 4 laty. Radny zapytal Pana naczelnika

Cierniaka jak Gmina Bzesko jest przygotowana i nasze szko.lry do takiej sytuacji, gdzie

nasQpi zapewne spadek liczby uczni6w , K6r4i rozpocznE naukq we wae5niu roku

przyszlego bo o tym bqdq te2 decydowa( rodzice.

Naczelnik J6zef Cierniak - odpowiedzial, zycie poka2e nam na bie2Eco jak to bgdzie

wyglqda( tym bardziej,2e ustawa zostala dopiero uchwalona igl6wna rola bgdzie tutaj

nale2ala do rodzic6w szczeg6lnie uczni6w I klasy, gdy2 ustawa m6wi, 2e dziecko mo2e

pozostai w pierwszej klasie jeszcze jeden rok. Zastanawiamy sig nad tym w jaki spos6b

dyrektorzy bqdq przygotowywali projekty organizacyjne na nastqpny rok szkolny.

W mniejszych szkolach napewno obejdzie siq bez wiqkszych zmian jednak nasze

obawy budzq wiqksze szkolry SP Nr 2 i SP Nr 3 , kt6re mialry bardzo du2q liczbq

oddziatow klas pierwszych natomiast wedlug informadi dyrektor6w w roku szkolnym

20L6l2Ol7 w SP nr 3 bqdq dwa oddzialry co spowoduje ograniczenie w zatrudnieniu ,

naczelnik prz.tbli|yl jakie to pociqgnie koszty finansowe za sobq. Musimy sobie z tym

jako6 poradzii i zrobimy to najlepiej jak to tylko bgdzie mo2liwe.

W dalszej dyskusji Paristwo Dyrektorzy odpowiedzi na zapytania radnych dot. wynik6w

z egzamin6w po klasie sz6stel i egzaminu gimna{alnego w Gminie Brzesko.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojqyk odni6sl sig do pzedstawionej prezentacji

pzypomnial, 2e jednym z tzech czynnik6w jaki majq wptywy na wynik nauczania ,
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poziom tych tekt6w kompetencyjnych lub te2 wiedzy ucznia jest to czynnik

pedagogiczny i szkolny. Ten czynnik jest najwazniejs4 - przyblityl dlaczego.

Pierwszym i podstawowym czynnikiem nawet przy braku reakcji rodzic6w powinno byi

dzialanie nauczyciela on jest tym motorem sprawczym, 2e dziecko, kt6re mniej umie

albo nie ma motywacji z domu do nauki, to nauczyciel mo2e tE wiedzq z tego dziecka

pozyskad. Dop6ki nie bqdzie dobrych nauczycieli to niestety, ale nie bqdzie tez dobrych

wynik6w.

Radna Anna Lubowiecka odniosla siq do wynik6w nauczania PSP w Szczepanowie,

jak co roku te wyniki sq bardzo dobre co nas cieszy ijest bardzo dumna z wynik6w

osiqgnigtych peez PSP w Szczepanowie.

Przewodnieqcy Krzysztof Oiczyk podziqkowal wszystkim szkolom za pracq , a

szczeg6lnie tym szkolom, k6re osiEgnqly wysokie wyniki z egzaminu

kompetencyjnego w klasach sz6stych. Pzewodniczqry podziqkowal Dyrektorom za

przygotowanie i pzedstawienie prezentacji.

Nastepnie oglosil 25 minut przerwy w obradach.

Obrady po pzerurie.

Ad.l3.Przedstawienie informacji na temat wsp.i{pracy Gminy Bzesko ze

Stowarzyszeniem ,,Kwartet na Przedlg6tzu" podjecie uchwaly;

Pzewodniczqcy Krrysztof Ojczyk przypomniat, Ze projekt uchwaly zostal radnym

wcze6niej dorgczony w materialach, dzisiaj jeszcze dodatkowo rozdany w wersji

papierowej. Wiadomym jest nam jak wyglqda temat naszego funkcjonowania w

Kwartecie Na Pzedg6zu. We wze5niu podejmujqc uchwalq jako Rada Miejska

daliSmy duZe zasoby zaufania co do wsp6lpracy , m6wiono nam by sig nie obra2ai

tylko wsp6lpracowai, byly te2 podane zagro2enia jak wyglqdala ta wsp6lpraca pzez

5 lat. Byla mowa o traKowaniu mieszkafic6w Gminy Bzesko nieadekwatnie do tego

jakim jeste5my partnerem publicznym, byly dysproporcje w podziale Srodk6w

chociazby np. w paeliczeniu na mieszkaic6w. My byli6my zapzeczeniem tego

wszystkiego co jest w innych LGD, gdzie ta wsp6lpraca jest opafta na zdrowych

zasadach i wzajemnym poszanowaniu. Po 30 wae5nia mialy miejsce kolejne spotkania
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i kolejny raz okazalo siq, i2 my jesteSmy tam po to, bySmy byli platnikiem netto w tej

skali og6lnej jak i skali mikro. W miesiqcu pa2dzierniku Rada Miejska desygnowala

wlasnych przedstawicieli do Rady Stowarzyszenia, bo nie udalo nam siq to w miesiqcu

maju, tj. wprowadzit pzedstawicieli do Zarzqdu. Potem okazalo sig to niemo2liwe

poniewa2 Gmina Radl6w wprowadzila swojego pzedstawiciela, pzeglosowano nas,

Pan Burmistrz Radlowa powiedzial, 2e jak bgdq chcieli to wsp6lnie z Gminq Bozqcin

pzeglosujq kogo chcq i dali temu vtyraz 22 grudnia na walnym nadzwyczajnym

zebraniu gdzie znowu przedstawiclel wskazany pzez Gming Baesko do Rady

Stowarzyszenia nie uzyskal wiqkszo5ci i tak naprawdq pokazywane jest nam, jaka

jest nasza rola i gdzie jest nasze miejsce i tak naprawdg nie mozemy decydowad o tym

o czym chcielibySmy decydowad. Pan Prezes w BIM wypowiadal siq, 2e pozostale gminy

mogq sobie dai radg bez Gminy Baesko i w jakim6 sensie dal temu wyraz na ostatnim

walnym zgromadzeniu i nie odni6sl siq do faktu, 2e pzedstawiciel Gminy Bzesko

zostal pominiqty. Glosowania byly tajne, ale liczba glos6w i pelnomocnictw pokazywala

2e jednak pan prezes jest daleki od dobrej wsp6lprary. Jest to takie kr6tkie

podsumowanie, mo2na by bylo powiedzie6 wiqcej jednak wydaje siq i2 pzed

ostatecznym skladaniem wniosk6w i placeniem przez najbli2sze 7 lat po 30 tysiecy

rocznie na to stowarzyszenie warto sobie zadat pytanie. Rodzi sig pytanie, czy

zeczywi6cie chcemy te pieniqdze wydawa6, czy nas tam potzebujq, czy nas tam

normalnie traktujq?. Po tych do5wiadczeniach ka2dy ma doskonalry obraz sytuacji i

nalezy podjq( Swiadomq decyzjg. Zar6wno my jak i nasi mieszkariry majq mo2liwo56

pozyskiwania dodatkowych 6rodk6w w bardzo wielu 2r6dlach, Aby nam tylko

wystarczylo wkladu wlasnego?.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odni6st sig do wypowiedzi paewodniczqcego w

sprawie LGD pzedstawil dobre i zle strony uczestnictwa Gminy Bzesko w
Stowarzyszeniu, jakie gmina pozyskala fundusze oraz jakie zadania i inwestycje

zostaly zrealizowane z tych funduszy. Funduszy unijnych jest duzo, a gmina ma szanse

pozyskania kilkaset tysigry ztotych dla Gminy. Patrzac jak wyglqdala dotychczasowa

wspolpraca z LGD do samego koica nie mo2na byi pewni, czy te fundusze pozfskamy.

sekr€tarz stanislaw sulek - zaproponowal autopoprawkq do projektu uchwaly by

w paragrafie pierwszym zasQpi( slowa: ,,wyra2a siq zgodg na wysepienie Gminy

Bzesko" slowami - ,,Gmina Bzesko wystqpuje ze Stowarzyszenia ,,.
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Radny Stanislaw G6ra - zapybl, czy tE decfzjq o wystqpieniu z tego stowarzyszenia

nie zamykamy firmom i stowarzyszeniom dostqpu do tych 5rodk6w i czy sE

alternatywy, kt6re pozwolq insq/tucjom ubieganie siq o takie Srodki.

Przewodniczqcy odpowiedzial,2e sq jeszee 5rodki z PROW - wyja6nil w jaki spos6b

jest mo2liwo6f starania siq o te srodki, w tym przypadku nic nie jest zablokowane.

Radny Boguslaw Babicz poprosil o odpowiedZ, c4 ztej Scie2ki, kt6ra jest dla LGD

stowarzyszenia lub fundacje w razie wysQpienia Gminy Baesko z LGD bgdq mogly sig

ubiega6 o te Srodki.

Przewodnieqcy odpowiedzial, z tej Scie2ki nie natomiast ze Srodk6w z PROW tak i

pozostajE jeszcze 3 dodatkowe Scie2ki pozyskania 5rodk6w.

Radny Krzysztof Bogusz - nawiqzal do tematu pozyskiwania 6rodk6w ununych

paez stowarzyszenia i fundacje. Poprosil by Biuro Funduszy Europejskich

przygotowalo listg funduszy gdzie te Srodki mo2na pozyskat. Radny zwr6cil uwagq na

p@ekty do kt6rych nikt nie aplikuje, a majE du2e pieniqdze do paekazania dlatego

tutaj jest du2e pole do dzialania dla gminy by wespzef stowarzyszenia. Niekoniecznie

muszq to byf Srodki z LGD. Radny przybliL"tl w jaki spos6b stowarzyszenia pozyskujq

Srodki un'rjne , w ty[1 temacie nale2y bezwzglqdnie tym stowarzyszeniom pom6c i

skupmy sig na tym, a nie na kolejnych wojnach jakie sq toczone w LGD.

Radna Ewa Chmielarz przedstawila swoje spostzezenia z uczestnictwa w LGD i

spos6b w jaki nasza gmina jest tam traktowana w wyniku czego nigdy nie mamy

pewno5ci, 2e jak zto4my nasze wnioski to czy zostanE przeglosowane na naszQ

korzy66. Radna poprosila Kierownika Biura Funduszy Europejskich o wyja6nienia co w

przypadku gdyby gmina zre4gnowala z uczestnictwa w LGD, czy stowarzyszenia

majq mo2liwo56 pozyskiwania Srodk6w z innych funduszy ijakie to sq Srodki.

Kierownik Rafal Najdala odpowiedzial na zapytanie radnej , pzedstawil najbli2szq

perspektywg pozyskiwania 5rodk6w pzez stowarzyszenia , kt6re z r62nych pr4cryn

rzadko po te pieniedze siggajq. Przedstawil mo2liwo5i pozyskiwania funduszy paez

przedsigbiorc6w do roku 2020 i na jakich zasadach bqdzie siq to odbywae.

Radny StaniCaw Grira - przypomnial, 2e wiemy jakie inwestycje zostaly wykonane

w naszej gminie przy pomocy 5rodk6w pozyskanych z LGD, poprosit o przybli2enie
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jakie inwestycje izadania gminne zostaly wykonane przy pomocy innych 5rodk6w

pomocowych.

Kierownik Rafal Najdala odpowiedzial na zapytanie radnego przybli2yl jakie gmina

pozyskala Srodki w latach 2007 - 2013 z innych funduszy pomocowych na realizacjq

inwestycji gminnych.

Burmistz Grzegorz Wawryka zwr6cil uwagq w swojej wypowiedzi na malq

aktywno6( stowarzyszei ijednostek gminy w pozyskiwania funduszy pomocowych .

Radny Krzysztof Bogusz - zwr6cil uwagq i2 stowarzyszenia potrzebujq bardzo

du2ego wsparcia na etapie pisania wniosk6w lub te2 na etapie ksiggowo6ci.

W dalszej dyskusji radny Edward Knaga poinformowal, 2e nie podoba mu siq

postqpowanie peedstawicieli innych gmin, ale nie mo2e siq na nich przez. to obrazif.

Dzisiejszq uchwalq pozbawimy dodatkowych fuodk6w mieszkaric6w, pzedsiqbiorc6w

kt6rzy chcq skorzysta6 z tego. Wszystkie te niedogodnienia musimy paetrzyma6 i dla

tej naszej spoleczno6ci podtrzymai, Radny przyblizyl w jaki sposob byl opracowywany

wniosek pzez osiedle, nalezy miet wiele samozaparcia by doprowadzi6 to do flnalu i

te Srodki uzyska6 bo wielu pzedsigbiorc6w i stowarzyszeri wycofuje sig z tego bo nie

sE w stanie temu wszystkiemu podolat. Mo2e sig obralai, ale wla6nie dla tych

pzedsiqbiorc6w nale2y LGD uhzymat.

Radny Franciszek Brzyk zwrocil uwagg na dobrq wsp6lpracq z Biurem LGD nigdy

nie spotkal sig z takq sytuacjE by w biurze odm6wiono nam pomocy. Radny poparl

wypowiedzi swoich pzedm6wc6w, 2e skladanie wniosk6w nie jest zeczq prosq.

Radny przypomnial jakie wnioski sktadalo Stowarzyszenie Milo5nik6w Ziemi

Okocimskiej ijakie udato sig pozyskai Srodki oraz co paemawialo za tym by pozostae

w LGD. Ta druga strona medalu, czyli te tak zwane minusy- wniosek mo2na napisai I

mo2na go poprawiai, ale czasami pieniqdze nie sq adekwatne do wlo2onej pracy przy

kompletowaniu wniosku. Potzeba du2ego samozaparcia ze strony stowarzyszeri i

r62nych podmiot6w by te wnioski przygotowad, a potem rozlic4e.

Przewodnieqcy Krzysztof Ojqyk wszystko to co zostalo powiedziane

wyglqdaloby dobze, gdyby byto oparte na zdrowych zasadach i na wzajemnym

poszanowaniu. Rzeczywisto6i byla taka, i2 decydowala wigkszo6(, a warto6i
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merytoryczna projektu nie miala 2adnego znaczenia. Dali6my ten wyraz zaufania do5i

du2y , nie ma wqtpliwo5ci i nie wierzy w to, i2 w jakikolwiek spos6b mozemy uczciwie

wspolpracowai. Musieli5cie pafistwo pzekona6 siq na wlasne oczy jak to wyglqda i

by( mo2e postqpowalibySmy inaczej gdyby ta wola wspolpracy byla. Mo2na wszystko

ladnie powiedziei, tak dziele siq w innych stowarzyszeniach u nas niestety nie.

Radny Jaroslaw Sorys - zgadza siq z pr44oczonymi tutaj faktami je6li chodzi

glownie o zaanga2owanie stowarzyszei w przygotowywanie wniosk6w o Srodki

pomocowe, je6li jednak chodzi o jego osobq to ju2 od ponad roku wsp6lpracuje z LGD.

Wspolpraca z LGD nie jest latwa jest raczej szorstka , ale nie Swiadczy to o tym, 2e

mamy siq na siebie obra2a6 bo je6li sq mo2liwo6ci pozyskiwania dodatkowych 5rodk6w,

K6re wcale nie sq latwe do pozyskania w tej chwili to nie powinni6my siq tej

mo2liwo6ci pozbawiaa. Je5li chodzi o naklanianie peedsiqbiorc6w to nie jest to latwe

bo przedsigbiorry idq tam gdzie jest latwiej. Przygotowal sobie bilans zysk6w i strat i

wydaje mu sig i2 nie powinni6my w tej chwili rezygnowai z tego. Jest to forma

konkursu i nie mo2na na 100 % zapewnie, 2e sig Srodki otrzyma.

Pzewodniczqcy Krzysztof Ojczyk odczytal projekt uchwaly z autopoprawkq, a

nastqpnie poddal ja pod glosowanie.

Glosowano 3za, 12 pzeciw,4 wstrzymuiace

Uchwala nie zostala pr':zeglosowana.

Radny Kzysztof Bogusz - stwierdzil, i2 w ramach LGD mo2e zawnioskujemy teraz

o lopaty 2eby6my kiedy5 mogli realizowai ten projek o kt6rym m6wil. Zamiast toczy(

jalowe dyskusje to mo2e by6my wspomogli naszych mieszkaric6w i zrobili co5 dla nich

takiego bardziej konkretnego.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - uchwala nie zostala pzegbsowana i nie mamy

zapewnienia, 2e wszystko bgdzie szlo dobae i latwo. Mieli6my wszyscy dylemat jak

zaglosowai bo latwo nam tam nie bgdzie. Burmistrz zwr6cil siq z pro6bq do naszych

przedstawicieli , aby aktywnie dzialali zar6wno Ci co sA w zarzqdzie jak i Ci w radzie,a

jak bgdzie to sig oka2e.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk przypomnial, 2e to uczestnictwo kosztuje nas

30 tysigry rocznie , co by to nie bylo, to tylko na same utrzymanie stowarzyszenia.
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tatwo nie bqdzie, nale2y patzei na rqce zar6wno zarzEdowi stowarzyszenia jak I

pozostalym gminom. Bqdziemy zmuszeni powalczyt o swoje prawa skoro rada

zdecydowala by jednak dalej pozostai, zobaczymy jak bgdzie, osobiscie ma obiekcje

po rocznym do5wiadczeniu. Nie ma sig co obra2at na werdyK nale2y p6j56 do paodu

tam gdzie tylko bgdzie mo2na bqdziemy wszelkie nieprawidlowosci zglaszai zar6wno

do pana Marszalka jak ido Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa i Rolnictwa w tych
przypadkach gdyby sig okazalo, ze bgdq prawa mieszkaric6w Bzeska deptane jak

r6wnie2 interesy Gminy Bzesko. To jest jego deklaracja, kt6rq sklada.

Radny stanislaw G6ra odni6st sig do wypowiedzi radnego Krzysztofa Bogusza -
pana ocena sposobu naszej dyskusji jest to pana sprawa i nie sadzi by6my wszyscy

brali pod uwagQ to co pan m6wi w tej chwili. 2yczy radnemu wigcej optymizmu w
patzeniu na innych.

15 minut przerwy w obradach

Obrady wznowione po przerurie.

Ad.f4. Podjecie uchwal w sprawach:

Pzewodniczqcy zapytd+, czy sq pytania radnych - pyTAil MDNYCH DO PROJEKTU

UCHWAI.Y BMK.

Nastqpnie Wicepzewodniczqcy Rady Mieiskiei piotr Wyczesany odczytalprojekt uchwaly, a przewodniczecy RM Xrzysztot Ojczy-k poAAi go ;odgl,OsOwanie:

Glosowano lLza, O ptz*iw, O wstrzymujqcych- jednogllo5nie, 11 radnych
obecnych na Sali

Uchwala Nr XIX/131/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

!) zmianv w Statucie Gminv Bzesko;

Przewodniczqcy przypomnial, 2e projekt uchwaly byl szczegolowo om6wiony na

komisjach zapyta+, czy sq pytania radnych.

1)
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Radny Grzegorz Kolbusz zapytal w temacie nagrywania komisji na noSnik

informacji. Czy w tej zmianie nie powinno by( ujqte informacji o dostgpno6ci tego

nagrania?. Czy to nagranie nie powinno byi zamieszczone na stronie internetowej?.

Przewodnieacy odpowiedzial, informaQa o dostqpnoSci informacji wynika z

ustawy, na stronie internetowej bgdzie zamieszczony protokol z komisji, a nagranie

bgdzie dostgpne w BR.

Nastqpnie Wiceprzewodni@qcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytal
projekt uchwaty, a przewodnieecy RM Krzysztof Ojczyk poddal 9o pod
glosowanie:

Gtosowano !7 za, O przeciw, 1 wstrzymujqcych

Uchwala NrXIX/132/2015 ( uchwala stanowi zal' do protokolu.)

3) nadania nazwv dla ronda poloioneqo w obrebie Mokrzvska - Buee;

Radna Ewa Chmielaz paedstawila sylwetkq Pulkownika J6zefa Koczwary.

Pulkownik J6zef Koczwara:

Urodzil siq 16 marca 1889 r. w Mokrzyskach kolo Bzeska, w rodzinie rolnika luliana

i Jadwigi z Wesolowskich. W latach 1903 - 1911 r. Pobieral naukq w gimnazjum w

Bochni. Jako gimnazjalista nale2al do organizacji niepodlegic6ciowych: ,,Zaaewie" (od

1909 r .) i Polskie Dru2yny Staeleckie (od 1911 r.). W 1911 r., Podjql studia na

wydziale prawa Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie oraz w Akademii Handlowej.

W roku 1913 r. paerwal studia i osiadl w Tarnowie, gdzie pracowal jako urzqdnik. Po

wybuchu I wojny 5wiatowej, 31 lipca 1914 r. wsQpil do 1 Brygady Legion6w Polskich,

a po powolaniu pzez .l6zefa Pilsudskiego w pa2dzierniku 1914 r' tajnej

organizacji niepodlegic6ciowej pod nazwq: Polska organizacja wojskowa zasilit

jej szeregi, 9u2bg w I Brygadzie Legion6w rozpoczql w 1 Pulku Piechoty, a od stycznia

1915 r. kontynuowal w 1 Pulku Ulan6w, awansujqc kolejno od stopnia szeregowca do

wachmistza. Bral udzial we wszystkich dzialaniach bojowych legion6w, po krfzysie

przysiggowym, w lipcu 1917 r., zostal wcielony do armii austro - wqgierskiej. z chwilq

odzyskania pzez Polskg niepodleglo6ci w listopadzie 1918 r., wr6cil pod polskie

sztandary i natychmiast wstEpil do 11 Pulku ulan6w Legionowych. Bral udzial w wojnie

polsko-bolszewickiej, podczas kt6rej zostat cig2ko ranny' Za mqstwo otrzymal ju2 po
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zakoiczeniu dzialari wojennych Order Virtuti Militari V klasy i Krzyz Walecznych. Udzial

w legionowych bojach przyni6sl mu ponadto Krzy2 Niepodleglo5ci. W 1919 r. podczas

weryfikacji kadr dow6dczych Wojska Polskiego oE-zymat stopiei rotmistza. W tym te2

roku ukohczyl Oficerskq Szkolq Jazdy w Warszawie, po czfm dowodzil szwadronem

rekuckim 11 Pulku Ulan6w. Pracowal pzez pewien czas jako instruktor w Szkole

Podoficer6w Jazdy w PzemySlu (od paidziernika 1919 r.), a od sierpnia 1920 r. jako

wykladowca w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziqdzu. Paez sluchaczy nazywany

byl ,, kochanym J6antE", jako 2e posiadal dar zjednywania sobie ich przychylno5cl i

sympatii. Od 1922 r. do L927 r. ponownie stu2yt w 11 Pulku Ulan6w, gdzie kolejno

pelnil funkQg drugiego zastQpcy dow6dcy, kwatermistza (od lipca 1924 r.), dow6dry

szwadronu (od stycznia L926 r.), komendanta szkolry podoficerskiej i ponownie

dow6dcy szwadronu. W lutym 1927 r. zostal pzeniesiony na stanowisko kwatermistza

5 Pulku Ulan6w Zaslawskich, a od stycznia 1928 r. do 1931 r. piastowal stanowisko

zastqpcy dow6dry 18 Pulku Ulan6w Pomorskich. Ocena jego slu2by wypadta

pozytywnie, 9dy2w L929 r. otrzymal Zloty Kr42 Zaslugi i awans na podpulkownika.

8.07.1931 r, J6zef Koczrruara objqt dow6dztwo 2 Pulku Pancemego w Zurawicy, K6rym

dowodzil do 7 czerwca 1934 r. W okresie tym ukoriczyl kurs w Centrum Wyszkolenia

Piechoty w Rembertowie a tak2e kurs oficer6w sztabowych kawalerii w Centrum

Wyszkolenia Kawalerii w Grudziqdzu. W grudniu 1933 r. dowodzony pzez pplk.

Koczwarq 2 Pulk Pancerny zostal paeformowany na 2 Batalion Czotg6w I Samochod6w

Pancemych. Jako dow6dca 2urawickiego batalionu, pomagal finalizowad sprawy

zwiEzane z budowq istniejqcych do dziS tutejszych osiedli Wojskowych. Czynnie

udzielal siq spolecznie jako wychowawca mlodzie2y i opiekun harcerstwa oraz piastujqc

funkdg honorowego prezesa Wojskowego Klubu Sportowego ,, pancerni,, w Zurawicy,,.

W maju 1934 r, pptk. Koca/arq powolano na stanowisko zastQpcy dow6dcy, a w

kwietniu 1935 r. Dow6dry 2 Pulku Ulan6w Grochowskich. W maju 1936 r. zostal

mianowany pulkownikiem idow6dcq Broni Pancernych, od 1 maja 1937 r. do wybuchu

wojny dowodzil 1 GrupQ PancemQ. Podczas dzialari wojennych kampanii wae3niowej

1939 wziql czynny udzial jako dow6dca Broni Pancemych odwodowej Armii ,,prusy,,.

Po rozbiclu Armii ,,Prusy" w rejonie piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa

Mazowieckiego oraz llty, plk Koczwara wraz z innymi 2olnieaami z rozbitych

jednostek, pzedostal siq na WQgry , gdzie 19 wze5nia zostal internowany w
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miejscowo6ci Eger. Paenoszony z obozu do obozu, szukal intensywnie sposobno6ci do

ucieczki, co w koficu udalo mu sig zrealizowai w lipcu 1941 r. Po miesiqcu powr6cil do

okupowanej Warszawy, Tam po pewnym czasie wlqczyl siq w nurt pracy

konspiraryjnej. Od sierpnia l94l r. pelnil funkcjq inspektora Komendy Glownej

Zwiqzku Walki Zbrojnej AK, a od 2 wze6nia 1943 r., po aresztowaniu pplk Wladyslawa

Galicy, Zostal Inspektorem Gl6wnym Wojskowej Slu2by Ochrony Powstania w

Komendzie Gl6wnej AK, pod pseudonimem ,,Zbigniew". kierowal w6wczas catokiq

spraw organizacyjnych i slu2bowych, pzeprowadzal kontrolq pracy w okrggach i

obwodach, a tak2e organizowal bezpo6redniq lqczno66 z Okrqgowymi Inspektorami

WSOP. Po kapitulacji Warszawy dostal siq do niewoli niemieckiej, paebywajqc kolejno

w obozie Lamsdorf (tambinowice), a od pa2dziernika L944 r. w Oflagu Waldenberg II
(Dobiegniew), z K6rego zostal zwolniony w styczniu 1945 r. W 1958 r. pzeszedl na

emeryturq. Zmarl 6 lutego 1978 r. w Tamowie. Pochowany zostal na cmentazu w

Szczepanowie.

Ordery i odznaczenia

. Kr7yl? Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1923)

. Krzy2 Niepodleglo6ci (1931)

. Riztti Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1937)

. Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

. Krzyi Walecznych (1921)

. zloty Krry2Taslugi (1929)

. Odznaka "ZnakPancemy" nr.247

Minister Obrony Narodowej DecfzjQ Nr 235/MON z dnia 20 czerwca 2011 roku

polecil I batalionowi czolg6w w Zurawicy przyjE6 imiq patrona plk. J6zefa KOCZWARY.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk -przypomnial, 2e na jednej z komisji zostal

podjqty wniosek by podjqi wspolpracg Gminy Bzesko z Gminq Zurawica nie tylko

poprzez organizowanie pikniku wojskowego w Mokrzyskach, jest to dobry wzozec i

mamy dobre do6wiadczenia w tym zakesie.



Slrcra 129

Nastgpnie Wicepzewodniczqcy Rady Miejskiej piotr Wyeesany odczytal
projekt uchwaly, a przewodnieqcy RM Krzyszbf Ojczyk poddal 90 pod
glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 przeciw, O wstrzymuiecych

Uchwala Nr XIX/133/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

4l nieodolatneoo orzekazania oruntu na wlasno5t Gminv Bzesko;

Przewodnieqcy zapytal, czy sE pytania radnych.

Radna Maria Kqdziolka zapytala - ay byV prowadzone rozmowy z wlaScicielem

gruntu.

Na zapytanie radnej odpowiedzi udzielil sekretarz Gminy stanicaw sulek - z
informacjijakie posiada Pan Burmisttz pzeprowadzil juz rozmow zpKp w tej sprawie.
Podjgcie tej uchwaly bgdzie dodatkowym umocnieniem dla pana Burmistrza w
prowadzeniu dalszych rozm6w.

Nastqpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej piotr Wyeesany odczytal
prcjeK uchwaly, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk poddal go pod
gl,osOwanie:

Gl,osowano 18 za, O przeciw, 0 wstrzymuiqcych - przy 1g radnych obecnych
na Sali.

Przewodnieqcy Krzysztof Ojeyk - zapytat ile gmina na tej uchwale uzyska

dodatkowych Srodk6w finansowych do bud2etu, jakie sq szacunki ?.

Na zapytanie odpowiedziar Burmistrz Grzegorz wawryka - odpowiednie kwoty
bQdE dopiero znane po wprowadzeniu uchwaly w 2ycie i naliczeniu oplat. Jest ustawa
w tym zakresie i dodatkowe 2rodlo pr4chod6w gminy.

Uchwala NrXlXl13412O15 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

5l .arad obci"iania ni".u.horosci rtano*i"ry"h *la"nos6 Grin, Bo".ko
sluiebno6ciami oruntowvmi i orzesvlu;
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Sekretarz Stanislaw Sulek - odpowiedzial, 2e wedtug takich szacunk6w

nieoficjalnych takie oplaty mogq wynosit od kilku zlotych do kilkudziesigciu tysiqcy

zlotych od jednego podmiotu, musi to wycenia( aeczoznawca.

ilastqpnie Wiceprzewodniczqcy Rady Miejskiej Piotr Wyczesany odczytat

proiekt uchwaly, a plrzewodniczqcy RM Krzysztof Oiczyk poddal 9o pod

gl,Osowanie:

Gl,osowano 18 za, O przeciw, 0 wstrzymuiqcych- przy 18 obecnych na Sali.

Uchwala Nr XIX/135/2015 ( uchwala stanowi zal. do probkolu.)

6l ustalenia oolat za Swiadczenia udzielane przez orzedszkola oraz oddzialv

orzedszkolne orzv szkolach, dla kt6rvch orqanem orowadzacvm iest Gmina

Bzesko:

Przewodniczqcy zapytal, czy sE pytania radnych' Przypomnial, 2e projekt uchwaly

byl szczeg6lowo omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich i Komisji

Gospodarki Finansowej?.

Naczelnik l6zef cierniak w imieniu Burmisbza Baeska wni6sl autopoprawkg do

projeKu uchwaly w podstawie prawnej uchwaly w zwiqzku ze zmianq ustawy o

systemie o6wiaty winno byt: Dz. U. z 2015r.po2.2156.

Burmistrz Grzegorz Wawryka potwierdzil wprowadzenie zmiany jw. jako

autopoprawki do projektu uchwaly.

Nastgpnie Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytala

projekt uchwaly z autopoprawkq, a pzewodniczqcy RM Krzysztof Ojczyk

poddal 90 Pod gl,osowanie:

Gl,osowano 18 za, O plzeciw, O wstrzymujqcych- Przy 18 obecnych na Sali'

Uchwala Nr XIX/136/2015 ( uchwata stanowi zal. do protokolu.)

7l trybu udzielania i nozlaczania dotacia dla publicznvch i nieDublicznvch

szkol. orzedszkoli , oddzial6w orzedszkolnvch szk6l oodstawowvch i

innvch form wvchowania orzedszkolneoo orcwadzonvch na tercnie Gminv
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B.zesko oraz trubu i zakresu orawidlowosci oobrania i *rkor*stvwania
dotacii:

Przewodniczqcy zapytal, czy sq pytania radnych. przypomnial, 2e projekt uchwaly

byl szczeg6lowo omawiany na posiedzeniu Komisji spraw obywatelskich i Komisji

Gospodarki Finansowej.

Naeelnik J6zef cierniak w imieniu Burmistrza Bzeska wni6sl autopoprawkq do
projektu uchwaly w podstawie prawnej uchwaly w zwiqzku ze zmianQ ustawy o

systemie o6wiaty winno byi: Dz. U. z2Ol5r.poz.2l56.

Nastgpnie wiceprzewodnieqca Rady Miejskiej Ewa chmierarz odczytara
projekt uchwaly z autopoprawkq, a przewodniczqcy RM Krzysztof Ojeyk
poddal go pod gl,osowanie:

Gl,osowano 18 za, 0 pzeciw, O wstrzymuiqcych- przy 1g obecnych na Sali.

Uchwala NrXII/L37l20t5 ( uchwata stanowi zal. do prctokolu.)

8'l orzviecia olanu oracv Komisii Rewizvinei na rok 2016:

Ptzewodniczecy zapytal,6zy sq pytania radnych. ffiri radnych brak.

Nastqpnie wiceprzewodn iczeca Rady Miejskiej Ewa ch maera rz odczytara
prcjekt uchwaly, a przewodnieqcy RM Krzysztof Ojczyk poddal 9o pod
gl,osowanie:

Glosowano 17 zat o przeciw, 0 wstrzymuiqcych- przy 17 obecnych na sari.

Uchwala Nr XIX/138/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

f nfrastruktura Transportowa,,;

Przewodniczqcy zapyta+, czy sq pytania radnych. pytari radnych brak.

Nastepnie wicepzewodnieqca Rady Miejskiej Ewa chmietarz odczytata
projett uchwaly, a przewodniczecy RM poddal 9o pod gl,osowanie:

Glosowano 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujqcych- przy 1g obecnych na Sali.
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Uchwala Nr XIX/139/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

10) orzviecia Gminneoo Prooramu Profilaltnki i Rozwiazvwania Problem6w

Alkohotowvch onz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Bzesko na rok

20L6t

Pzewodniczqcy zapytal, czy sE pytania radnych' Pytai radnych brak.

Nastqpnie Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytala

projekt uchwaly, a pnzewodniczecy RM Krrysztof Ojczyk poddal 9o pod

glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujAcych- przy 18 obecnych na Sali.

Uchwala Nr XIX/140/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

11) zmianv uchwalv o oolacie tarsowei:

Przewodniczqcy zapytal, czy sE pytania radnych.

Radna Ewa Chmielarz zapytala w temacie pobierania oplat w miejscach gdzie

obecnie te oplaty nie q pobierane, z czrego wynika zmiana tego projektu uchwaly.

Kierownik Henryk Piela - udzielil odpowiedzi na zapytanie radnej Chmielaz' Pan

Kierownik paedstawit uwagi skierowa ne przez RIO i co nale2y zmienic w uchwale.

Taki zapis byi musi i na komisji zostala zaproponowana stawka 50 zl za handel w

miejscu nie oznaczonym niezale2nie od rodzaju speeda2y.Jest to taka stawka

zaporowa by handel byl zorganizowany w tych miejxach gdzie jest taka potrzeba i

takQ stawkq proponujemY $. 50 zl.

W dalszej dyskusji nad projektem uchwaly radni om6wili temat spzeda2y - handlu w

miejscach oznaczonych i nie oznaczonych min. spzeda2y precli isprzeda2y truskawek

oraz kto ten handel bgdzie kontrolowal jak r6wnie2 ile wynosi taka stawka w innych

miastach - okoto 30 zlotYch.

Przewodniczqcy Krafsztof Ojczyk zaproponowal, by ta optata byla wyjsza - mo2e

np. 100 zl. ?
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Radny Krzyszbf Stqpak - stwierdzil, 2e stawka 100 zlotych jest zbyt wysoka i

nalezy pozostawit zaproponowanq oplatq 50 ztotych.

Burmistz Brzeska Grzeoorz Wawrvka- przypomnial, Ze ta stawka zostala

zaproponowana na komisjach jak r6wnie2 temat zostal pzedyskutowany i proponuje

bV przyjai stawkg 50 zl. leSli oka2e sig ona zbyt niska to w roku przyszlym

zaproponujemy stawkg wy2szq np. 100 zlotych. Zobaczymyjak siq sprawdzi.

Radna Maria Kqdziolka - zapytata w temacie wynagrodzenia inkasenta oplaty

targowej.

Innvch orooozvqii stawek brak - oozostaie orooozvcia 50 zl.

Nastepnie Wiceprzewodniczaca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odeytala
projekt uchwaly, a przewodniczacy RM Krzysztof Ojczyk poddal go pod

glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 pnzeciw, 0 wstrzymujqcych- przy 18 obecnych na Sali,

Uchwala NrXlXlL4Ll20l5 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

12) okreSlenia wvmaoari iakie oowinien soelnia6 przedsiebiorca

ubieqaiacv sie o uzvskanie zezwolenia na orcwadzenie dzialalno6ci w

zakrcsie ochrony przed bezdomnvmi zwierzetami oraz prowadzenia

schronisk dla bezdomnvch zwierzat . a takie qrzebowisk i soalarni zwlok

zwierzecvch i ich ee6ci na terenie Gminv Bzesko:

Przewodniczqol zapytal, czy sq pytania radnych.

Radny Krzysztof Stgpak - zapytal, czy ten projekt uchwaly jest paedstawiany w

zwiqzku z tym, 2e sq chqtne osoby do otwarcia np. schroniska dla zwierzqt w naszej

gminie. Na zapytanie odpowiedzial Kierownik Piela, do tej chwili te warunki zostaly

okre6lone w zaaqdzeniu burmistza w tej chwili zmienila siq ustawa, kt6ra m6wi i2 te

zasady muszq byi zawarte w Uchwale Rady Miejskiej.

Wiqcej pytari brak.
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Nastqpnie Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiei Ewa Chmielarz odczytala
projekt uchwaly, a przewodniczecy RM poddal go pod glosowanie:

Glosowano 18 za, 0 przecaw,0 wstrzymujqcych- przy 18 obecnych na Sali.

Uchwala NrXlXlL42l2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

13) orzviecia .. Aktualizacii Prooramu Ochronv Srodowiska Gminv Brzesko

na lata 2015 - 2018 z perspekwwa na lata 2019-2022".

Przewodniczqcy Krzysztof Ojczyk przypomnial, 2e na komisjach zostal projekt

przeanalizowany i pozytywnie zaopiniowany, byla r6wnie2 paedstawiona prezentacja

multimedialna i pzeslany w wersji elektronicznej dokument. W dniu dzisiejszym na

sesji jest r6wnie2 obecny autor powy2szego Programu dlatego zapytal, czy radni

2yczq sobie paedstawienia multimedia lnej prezentacj i.

Padla odpowiedl z Sali, 2e nie.

Nastqpnie Wiceprzewodniczqca Rady Miejskiej Ewa Chmielarz odczytala
projekt uchwaly, a pzewodniczAcy RM tfzysztof Ojczyk poddal 90 pod

gl,osowanie:

Gl,osowano 18 za, 0 pzeciw,0 wstrrymuiqcych- przy 18 obecnych na Sali.

Uchwala Nr XIX/143/2015 ( uchwala stanowi zal. do protokolu.)

Ad. 15. Odoowiedzi na intemelacie izaovtania radnvch.

Ad. 16. Od oowiedzi na za ovtan ia orzewodniczaorch ied nostek

Domocniczvch Gminv.

Odpowiedzi udziel il Burm istrz Glzeg,otz Wawryka :

. Na interpelacje Radnego J. Sorysa dot. budowy kanalizacji w Gminie

Bzesko - w dniu 19 stycznia br. wsp6lnie z RPWiK odbgdzie sig spotkanie

radnych na kt6rym om6wimy perspektywg rozwoju na najbli2sze kilka lat. Na

tym spotkaniu Zaaqd RPW|K udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania z tym

zwiEzane. W kwestii przyciqgania inwestor6w i strategii rozwoju , jest to temat

do5i obszerny i jeszcze siq do niego odniesie.
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Odpowiedi na interpelacje K.Bogusza w kwestii glosowania nad Bud2etem

Obywatelskim. Ten sposob glosowania byt dobry i zabezpieczal mozliwo6i
gtosowania w spos6b prawidlowy. Zabezpieczenia byl dobre , je6li zdarzyly siq

przypadki zwiqzane z nr pESEL to ka2dy musi chronii swoje dane , ie6li jednak

te dane zostaly udostgpnione inaczej to zawsze mozna taki przypadek zglosii
na policjg. Spos6b glosowania jest dobry, glosowalo okolo 9 tysiqry os6b ijest
z tego zadowolony i2 w ten spos6b pobudzili6my nasze spoleczeristwo do

aktywnoSci.

Radny Boguslaw Babie - odni6sl sig w srruojej wypowiedzi do glosowania

nad zadaniami w ramach bud2etu obywatelskiego imalej r62niry w liczbie

glos6w nad poszczeg6lnymi projektami na przykladzie pQektu zgloszonego

paez Osiedle Kopaliny - lagiefly. projeK ten otrzymal bardzo wysokq liczbg

glos6w, a do realizacji wejdzie inny projekt, h6ry otrzymal tylko 3 glosy wigcej.

Burmistrz odpowiedzial, teraz ju2 wiemy co nale2y poprawi6 i w roku
prryszlym postaramy sig by te zapisy, K6re teraz nie sq najlepiej zrobione
poprawit.

Odpowiedi na interpelacje K.Bogusza - w sprawie wysokich cen paliw .

Na ten fakt jako gmina mamy ograniczony wplyw bo to sq pzewa2nie prywatne

spolki. Mo2emy wysqpid z pismem do tych pzedsigbiorc6w o obni2enie cen
paliw, zastanowimy siq ponadto co w tym temacie generalnie mo2na zrobi6.

Odpowiedi na zapytanie radnego K. Stgpaka - ekspertyza wykonania

remontu mostu na zece Uszwiry jest wykonana z dokumentem mo2na siq

zapoznai w Referacie Ochrony Srodowiska.

Odpowiedi na zapytanie Radnego Kolbusza- od nowego roku zostanq
podjqte dzialania by jako6i glosu i transmisja sesji online byla lepsza.

W sprawie oznakowania skrzyzowania na uliry Wiejskiej i Kossaka byl ju2

Zespol In2ynierii , bgdq nanoszone zmiany , zostanie wprowadzone jasne i

proste oznakowanie.

PrzejScie dla pieszych przy sklepie LIDL - sE to tereny prywatne , prywatni

wla6ciciele otrzymali zgody na organizacje dr69 dojazdowych. W tym miejscu
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nie ma teren6w gminnych wiqc nie ma miejsca na chodnik , mo2emy jedynie

zaapelowai do wlascicieli by wyodrqbniono pas dla pieszych.

. Zapadniqte studzienki kanalizaryine na ul. Starowiejskiej i Okocimskiej

a,vr6cimy siQ do Starostwa Powiatowego by w ramach gwarandi wykonawca

tej drogi poprawil sporne studzienki. Ponadto Burmistz na przykladzie

remontu ul. Okulickiego podal przypuszczalne pr4czrfiy zapadania siq

studzienek kanalizaryjnych w ulicach. Zostanie wygospodarowana w bud2ecie

odpowiednia kwota by w tych najwa2niejszych miejscach w mie6cie te

studzienki poprawi6.

. Odpowiedi na zapytanie Radnego A. Kwa5niaka dot' nazewnictwa

Miasta Brzeska na dworcu PKP w Baesku . Sq tak oznaczone przystanki , my

mieszkamy jednak w Bzesku i taka nazwa nas obowiqzuje.

. Odpowiedi na zapytanie Radnej Ewy Chmielarz w sprawie budowy

wodociqgu w Mokrzyskach, planujemy i2 na spotkaniu z RPW|K chcemy by pan

prezes pzedstawil nam propozycje rozwiqzania tego tematu. Bgdq Srodki

unijne na budowg wodociqg6w i kanalizacji jednak my sami musimy

zdecydowa( w jakim kierunku chce prowadzit dzialania. Chcieliby6my by

wigkszo6( tych zadari paejqlo do realizacji RPW|K gdyZ jest dobze

prosperujqcq firmq i chcieliby6my by kila zadai RPWiK podjql lecz musimy sig

zdecydowat, kt6re chcemy. Na tym spotkaniu chcialby, aby sobie na wszystkie

pytania odpowiedzieii pn]yjqi dobre rozwiqzania. Burmistrz poprosil by

wszystkie zainteresowane osoby na to spotkanie grzys:zty,

Radna Ewa Chmielarz podkre6lila, 2e plany budowy tego wodociqgu

mieszkariry wykonali na wlasny koszt ponad 10 lat temu i nale2y to wziqi pod

uwagQ.

W dalszej dyskusji Burmistz przedstawit jakie sq propozycje gminy w tym

zakresie.

. odpowiedi na zapy'tanie Radnego Stanislawa G6ra w sprawie

Swiecqcego non stop o6wietlenia ulicznego na nieK6rych ulicach , zwr6cimy

na to uwaqQ izglosimy do Zakladu Energetycznego.

. Odpowiedi na zapytanie Pana Marka Serwina dot. ul. Pomianowskiei ,

temat chodnika jest nam znany i byl poruszany natomiast Scie2ki rowerowej
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nie. W najbli2szym okresie czasu bqdziemy dyskutowai jak podzieli( Srodki,

k6re mamy na drogi i chodniki iten temat na pewno bqdzie rozwa2any.

W sprawie utrzymania pozqdku pzeglqdniemy siq temu tematowi , w ramach

umowy Sp6lka BZK tam spzQta i kosi trawq.

. odpowiedi na zapytanie radnego M. Ciurcja dot. modernizacji ul. Na

G6rkach - zvrr6cimy sig do kolei by w ramach dobrej wsp6lpracy ten odcinek

ulicy naprawila. Wspolpraca z PKP w ramach modemizacji byla dobra i mo2na

siq tym pochwalid bo wiele dr6g zostalo wyremontowanych.

Radny Marcin Ciurej dopowiedzial , 2e problem tej ulicy jest taki i2 po

jednej stronie od tor6w kolejowych PKP nawiozla i podwybzyla teren , z drugiej

strony wla6ciciel r6wnie2 na swojq dzialkg nawi6zl ziemi i w tym momencie po

niewielkich opadach deszczu woda siq zbiera na uliry, kt6ra jest niepzejezdna.

Ju2 kilka razy umawiali6my sig na spotkanie w terenie, jednak to spotkanie nie

doszio do skutku.

. Odpowiedi na zapytanie Radnej Borowieckiej dot. przyciqcia galqzi

dqb6w przy drodze , zostanie wyslany pracownik na miejsce, h6ry to sprawdzi

i podejmiemy interwencjq.

. Organizacja przejScia dla pieszych przy Ul. Jasnej i Kons$ucji 3 Maja

bedq tam malowane przej5cia tylko wcze6niej musi by( temat om6wiony na

Zespole In2ynierii Ruchu Drogowego. W tej sprawie nalery zlozyi wniosek bo

dowolnie my tego zrobif nie mozemy.

. Odpowiedi na zapytanie Radnego K. ojczyka dot. powrotu do Bzeska

punK6w oplat za rachunki z tytulu energii elektrycznej i gazu. Mo2emy takie

starania podjqi, ale ju2 powoli wigkszo6( mieszkaric6w placi swoje rachunki

pzez intemet lub w innych kasach bez oplat. Wystqpimy z pismem by taki punkt

poboru optat byl.

Nastqpnie Burmistrz Grzegorz Wawryka zaprosil wszystkich na obchody Swigta

Tzech Kr6li oraz poinformowal o wizycie w Langeneslingen i pozegnaniu z tytulu

przej6cia na emeryturq Burmistrza Wemera Gebele. Pan Burmistrz Gebele podziqkowal

wszystkim za dotychczasowq wsp6lpracq i przfznanie \rtulu Honorowy Obywatel

Miasta Baeska. Ponadto Burmistrz Wawryka poinformowal radnych i2 Gmina Baesko

znajduje siq na 147 miejscu w zakresie pozyskiwania funduszy ununych na ponad 2
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tysiqce gmin w Polsce i nale2y wziqd to pod uwagq i o tym pamiqta6 szczeg6lnie piszqc

i czytajqc r62ne afikuly prasowe.

Pan Burmisttz podziqkowal calej Radzie Miejskiej za wspolpracg w roku 2015.

Radny laroslaw Sorys uzasadnil, czym byto podyktowane jego zapytanie dot.

pozyskiwania inwestor6w paez Gminq. Na zlo6liwo6ci w artykulach prasowych nie

mamy sig co oglqdai id2my do pftodu i r6bmy swoje.

Burmist,z Grzqon Wawryka nawiqzal w swojej wypowiedzi do obecnego

systemu komunikacyjnego Gminy Baesko jakim jest wybudowana autostrada , {azd
polnocny z tej autostrady, remont ulicy Le6nej. Zawsze bgdzie popieral dzialania

wojew6dztwa z tego gtulu poniewa2 nie zrealizowano zjazdu z autostrady gdzie indziej

tylko u nas.

Burmistz zwr6cil uwagq na szereg wykonanych pzez Gminq zadari z zakresu ochrony

Srodowiska, budowy kanalizacji w gminie , pr4bli4ljakie sq plany na przyszlo5i w

zakresie apllkowania o 5rodki pomocowe i inne zmiany np, w oSwiacie.

17. Wolne wnioski i zaovtania.

w dyskusji Pzewodniczqcy Krzysztof ojczyk - odni6sl sig w swojej wypowiedzi

do kwestii realizacji zadah pnez spolkq RpwiK , uwa2a i2 ten rok 2015 zostal

zmarnowany od strony przygotowawczei, ma tutaj na mysli decyzje srodowiskowe w
jakim kierunku p6j56, przygotowywania pewnych zada6 wariantowo, zglaszania

wniosk6w. Pzewodniczqcy zwr6cil uwagq na sqsiedniq gminq Bochnia i realizaciq paez

nich zadah z zakresu budowy kananlizaei.

Burmistrz Grzegorz wawryka ustosunkowal sig do wypowiedzi swojego
paedm6wcy w zakresie strategicznego my5lenia RpwiK w zakresie wysokoSci cen za

wodg i odprowadzanie Sciek6w w Gminie Bzesko.

Ponadto Pzewodnirzecy Krzysztof Ojeyk zapytat, czy pan Burmistz zaczql
prowadzi. rozmowy w kwestii budowy lqcznika drogi na Nowy sqcz oraz finansowania

tego zadania od ul. Ko ciuszki do ul. Mickiewicza?.

Burmistrz Grzegorz wawryka odpowiedzial, 2e caly czas w tej sprawie sq

wystEpienia Gminy, ostatnio byly nawet prowadzone rozmowy w GDDKiA , teraz ju2 z

pzedstawicielem nowych wladz tez rozmawiamy na ten temat.
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Przewodnieqcy Krzysztof ojczyk - nawiqza+ do tematu procedury zbycia grunt6w
gminnych z wieczystym u2ytkowaniem na aecz skarbu paristwa od kt6rych gmina placi

du2e oplaty np. na Pomianowskim stoku, gdzie te kwoty sq bardzo wysokie. planujemy

by to wieczyste u2ytkowanie spzedai tak by nie obciq2alo to bud2etu gminy i co dalej
w tym temacie jest planowane do wykonania?.

Burmistrz Grzegorz wawryka - odpowiedzial na zapytanie w jaki spos6b te grunty
sQ przygotowywane do zbycia. ponadto zwr6cil uwagg na potzebg dyskusji w temacie
planowanych do zbycia grunt6w, poniewa2 wptywaiq r62ne oferty nabycia grunt6w
gminnych np. w Buczu, chcemy ten temat pzedyskutowai na komisjach w styczniu.

Radny Krrysztof stepak odni6sr sig do wniosku pzewodniczqcego Zazqdu osiedra
okocimskie dot. zniszczonego walqcego sig muru przy ul. Mickiewicza oraz zniszczonej
kordegardy gdzie brakuje tyrko chyba ,,wampira" bo budynek jest w takim zrym stanie
technicznym i faktycznie co6 z tym nalezy zrobii i to jak najszybciej.

Burmistrz Grzegorz wawryka odpowiedzial radnemu i2 w sprawie muru, kt6ry
znajduje sig w pasie drogi wystEpimy do GDDp, natomiast w sprawie kordegardy
wysQpimy do prywatnego wlaiciciela by ten budynek odpowiednio zabezpivc4l.

Radny Krzysztof Stqpak zapytal jak gmina planuje wykorzystai budynki przy ul.
Mickiewicza z kt6rych pzesiedlono mieszkaric6w bo budynki stojq i niszczejq.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedzial, te budynki i tereny by{y
upozqdkowane pod sprzeda2, zachodzila tam r6wnie2 kwestia upoaqdkowania stanu
prawnego bo chodziro tam o wydzierenie drogi gdy2 jeden z budynk6w zostal
spaedany. Wr6cimy do tego tematu by te tereny mo2na bylo w spos6b zgodny z
pzepisami przeznac4i do spzeda2y.

Radna Maria Kqdziorka - podzigkowala za pigkny wystCI sari obrad jak r6wnie2 za
wykonany remont i modernizacjg miejskich szalet.

Radna Anna Lubowiecka i Marcin ciurej zaprosiri radnych na konceft ch6ru -
noworocznego i kolgdowanie w dniach 2,3,9 styenia 2OL6 r.

Radna Ewa chmielarz - zapytata kiedy bgdzie prawomocne zearuolenie na budowe
Drogi Dobrego Pasteza w Mokrzyskach.

Na zapytanie radnej odpowiedzi udzielil Kiercwnik Antoni Staszczyk.
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Radna Ewa Chmielarz zawnioskowala o podciQcie galqzi dzew wystajqcych na pas

drogi na ul. Stolarskiej w Mokrzyskach oraz podcigcie dqbu na rogu ulicy Trakt

Kr6lewski i Ko5cielnej w Mokrzyskach poniewa2 w czasie zimy sE klopoty z

od5nie2aniem nie mo2e wjechai od6nie2arka.

Radny Piotr Wyczesany odczytal pisma:

. Pismo Rady Soleckiej wsi lasiei w sprawie budowy boiska sportowego;

. Pismo mieszkaic6w ul. Wakacyjnej i Jesiennej o ujqcie w planach budzetu

gminy budowy drogi, nawieachni ulicy oraz chodnika;

Burmistrz Grzegorz wawryka odni6sl siq do pisma mieszkaric6w jw. my6li i2

przyjaty spos6b korespondencji nie jest do ko6ca wla6ciwy. Rozmawial na ten temat

z radnym Ciurejem, mamy dokumentacjg i wywiqzali6my sig z tego o czym m6wili6my

w ostatnim roku. Znamy kosztorys budowy tej drogi, kt6ry jest do36 du2y i

chcieliby6my je6li by nam sig to udalo rus4i z jakim6 fragmentem tych prac.

paedstawiciele mieszkaric6w byli u nas m6wili6my o tym, gdyz jest tam kwestia

wykonania nie tylko samej drogi, ale gt6wnie kanalizacji i koszt wykonania tego zadania

jest bardzo wysoki i na pewno nale2y go podzielii na kilka etap6w.

Przewodniczqcy Krzysztof Ojeyk - zgodzil siq z Burmistzem, pismo wplynqlo w

dniu dzisiejszym , byla Pani B. i wydawato nam sie i2 pewne neczy zostaly ustalone

natomiast mieszkaicy sq rozczarowani podej5ciem Burmistza i Rady Miejskiej straszq

nas mediami i nie jest to chyba wla5ciwy spos6b korespondencji. Jest rozczarowany

tym pismem bo gdybySmy faktycznie nic nie robili , jednak pewnych aeczy nie da siq

szybko zrobi6, Pismo zostalo odczytane zgodnie z 4eeniem mieszkaic6w.

18. Zamkniecie obrad sesii.

po wyczerpaniu pozqdku obrad PaewodniczEcy Rady Miejskiej zamknql obrady XIX

sesji RM w Baesku, zloiyl zyczenia noworoczne wszystkim obecnym na sali obrad,

dziqkujqc za mijajqcy 2015 rok i2yczqc wszystkiego dobrego w nowym nadchodzqcym

2016 roku.

Obrady sesji trwaly od 9od2.10.00-18.00

Protokolowata:

Inspektor Marta K6lkowska

PRZEWODNTCZACY
Rady Mi€jskiei w Brzesku
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