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z posiedzeniaedzenia Komisji Rewi4jnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
27 stycznia 2016 n odbytego w sali obrad Urzgdu Miejskiego w Brzesku

przy ul. Glowackiego 51.

Komisja Rewizyjna obradowala w skladzie:

l. Radna Barbara Borowiecka - Przewodnicz4ca Komisji;
2. Radny Marcin Ciurej - czlonek Komisji.
3. Radna Maria K4dziolka - czlonek Komisji;
4. Radny Kazimierz Sproski - Czlonek Komisji;
5. Radna Maria Kucia - Czlonek Komisji;
6. Radny Leszek Klimek - Czlonek Komisji.
7. Radny Grzegorz Kolbusz- Czlonek Komisji.
8. Radny Krzysaof Bogusz- czlonek Komisji.

Ponadto w posiedzeniu udzial wzigli:

I . Sekretarz Gminy Stanislaw Sulek;

2. Naczelnik Bogdan Dobranowski;

3. Kierownik Antoni Staszczyk;

4. Kierownik Henryk Piela;

5. Pani M.T.:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyla Przewodniczqca Komisji Pani Barbara

Borowiecka.

Na podstawie listy obecnoSci stwierdzila prawomocnoS6 obrad komisji.

Lista obecnoSci stanowi zalqcznik nr I do protokolu.

Przewodniczqca Komisji przedstawila proponowany porzqdek obrad - zawarty w zaproszeniu

- stanowi4cy zal4cznik nr 2 do protokolu. Zawnioskowala, aby porz4dek zostal zmieniony

dwoma dodatkowymi punktami po konsultacji z Kierownikiem Henrykiem Pielq. tj.

Organizacja prac zwiEzanych z zimowym utrzymaniem dr6g gminnych oraz Informacja

o wynikach przetargu i Srodkach finansowych przeznaczonych na od5nieiznie Miasta i Gminy

Brzesko. WyjaSnila, 2e wymienione dwa punkty sq zgodne z przyjglym planem pracy komisji

na 2016r, dodala, 2e konsultowala to z Kierownikiem Henrykiem Piel4. Poddala zmiang pod

glosowanie: przyjgto jednoglo6nie i odc4tala porz4dek jak ni2ej:
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Porzadek oosiedzenia:

l. Zapoznanie sig z planowanymi inwestycjami i remontami dot. dr6g i chodnikow

w mie6cie i gminie Brzesko na rok 2016.

2. Organizacja prac zwiqzzrrych z zimowym utrzymaniem dr6g gminnych.

3. Informacja o wynikach przetargu i Srodkach finansowych przeznaczonych na

od5nieianie Miasta i Gminy Brzesko

4. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bie2'4ce i wolne wnioski.

Ad. I Zapoznanie sig z planowanymi inwestycjami i remontami dot. dr6g i chodnik6w

w mieScie i gminie Bzesko na rok 2016. Ad. 2 Organizacja prac zwiqzanych z zimowym

utrzymaniem dr6g gminnych.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, w bud2ecie Srodki finansowe przemaczone

zostaly na remonty inwestycje, dr6g chodnik6w. Proponowany bud2et a w nim propozycje.

Poprosila Kierownika o zabranie glosu.

Kierownik ITK Antoni Staszczylq przedstawil informacjg dot. planowanych inwestycji:

W pierwszej pozycji, budowa chodnika przy ul. Mazurkiewicza w Jasieniu 100.00021

kontynuacja umowa jest z wykonawcq podpisana. JeSli chodzi o drogi ten punkt oming,

poniewaz jest zestawienie osobne. Budowa ulicy Kossaka, boczna 300.000 zl. chcemy dalej

kontynuowad to zadanie. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowg zespolu budynk6w

mieszkalnych przy ul. Partyzant6w 15.000 zl. byl on omawiany na r62nych komisjach, 2e

projektant sig nie wywiqzal ze swoich obowi4zk6w. My wszystkie kary naliczyliSmy

i pozostalo jeszcze 15.000 zl. na ewentualne poprawki.

Radny Grzegorz Kolbusz, czy co6 sig dzieje w zwiqzku z tym czy na razie cisza. Mam

informacje od mieszkarica,2e podobno w RPWiKu zaczgly sig jakie5 prace.

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, tez mialem telefon od mieszkarica, 2e jakie5 prace sig dziejq

tam. Z tego co wiemy to prywatny inwestor buduje co6 i nie mam na ten temat wiedzy.

Radny Grzegorz Kolbusz, pytam o dzialkg typowo, gdzie jest 15.000 zl. przeznaczone na

projekt.
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Kierownik ITK Antoni Staszczyk, moze Pan Dobranowski bqdzie wiedzial, on wspolpracuje

z RPWIK-iem.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowieck4 wiem, 2e w tym terenie buduje sig przychodnia

Polam-Packu.

Radny Grzegorz Kolbusz, odpowiedzial - nie, przychodzenia Polam-Packu buduje sig przy

Starowiejskiej.

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, nastgpna inwestycja to budowa Sali gimnastycznej przy PSP

Nr 3 w Brzesku. Zadanie kontynuowane, kt6re ma by6 skoriczone w tym roku. z tego co widzg

to 1 .500.0000 to bEdzie zbyt mala kwota bqdziemy chcieli sig zwracad do Burmistrza

o zapewnienie Srodk6w z rezorwy inwestycyjnej. Wiqze sig to z koniecznoSci4 przer6bki tej

drogi przeciwpo2arowej, kt6r4 projektowaliSmy. Bg&iemy musieli wystqpii o dodatkowe

drodki.

Radny Grzegorz Kolbusz, zapytal ile bgdzie kosztowala droga przeciwpoiarowa.

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, cala droga po2arowa i nie tylko, nawrotka- zaprojektowany

tez tam byl parking, okolo 400.000 zl. jest to koszt. Termomodemizacja plac6wek

oSwiatowych: 214.l0l.00zl wykonano dokumentacjg na kilka szk6l : Szczepan6w, Jadowniki.

Bucze, Jasieri. Te pieni4dze maj4 byd przeznaczole na udzial wlasny. Zlo2ono wniosek

o wykonanie wszystkich tych plac6wek o otrzymanie dotacji, lqcznie z budynkiem Urzgdu

Miejskiego i szkolq w Mokrzyskach. Projekt6w jest sze5i. Budowa kanalizacji w Gminie

Brzesko 14.000, 00 zl w Jadownikach. Budowa nowych punkt6w o5wietleniowych 50.000,00

zl. Inwestycje prowadzone w ramach LGD - przeznaczonych jest 50.000,00 na udzial wlasny.

Je5li chodzi o inwestycje podstawowe w budZecie to bylo by tyle.

Przewodniczqca komisji zapltal4 a w sprawie skladek LGD. Byla tam zmiana, zmniejszona ta

pula i prawdopodobnie na komisji Finansowej Pan Przewodnicz4cy Rady wnioskowal,2eby te

pieni4dze, 6.00021przemaczyi na tablice informacyjne, kt6re b9d4 zamieszczone na osiedlach

i w solectwach. Czy wie Pan cos w tym temacie.

Kierownik ITK Antoni Staszczyk, odpowiedzi, 2e nie wie nic w tym temacie, dodal, 2e mo2e

Pan Dobranowski coS bEdzie wiedzial jak pr4jdzie na posiedzenie. Byly tam zmiany

kosmetyczne, mySmy je nanieSli, kt6re gl6wnie dotyczyly dr6g. O tablicach nic nie wie.
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Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka- te pieni4dze prawdopodobnie mialy wrocii do

promocji miasta.

Kierownik GKOS Henryk Piela je6li chodzi o propozycje bud2etowe w zakresie modemizacji

dr6g, pan Burmistrz analizuj4c z nami przede wszystkim brat pod uwagE wnioski komisji

Finansowej, Zdrowia oraz pewne tematy kt6re wynikaj4 z koniecmoSci utrzymania dr6g. Na

tej podstawie powstala lista propozycji, na same drogi 600.000,00 zl. plus 1.200.00,00 zl. ze

,,schetyn6wki". Na dzief dzisiejszy mamy w bud2ecie Srodk6w 1.840.000,00 zl.

Wykonanie chodnika na ul. Brzezowieckiej; I 10.000,00 zl.

Budowa malego ronda na skrzy2owaniu ul. Brzezowieckiej, L. Pilsudskiego; 30.000,00 zl.

Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego, II czgsci Placu Zwirki i Wigury wraz z remontem

czg5ci ul. Uczestnik6w Ruchu Oporu; zostanie to pol4czone wjedno zadanie. Kwota 50.000,00

zl. na projekt, aby zlo2yt wniosek na dotacje.

Wykonanie chodnika na ul. Przemyslowej- 110.000,00 zl

ul. Kusociriskiego 2 etap -pierwsza czgSi kosztowala nas 150.000,00 zl. II etap bgdzie

98.000,00 zl.

ul. Browama droga wewngtrzna; migdzy dzialkami i blokami 75.000,00 zl.

ul. Zachodnia dofinansowanie PROW l/2 kosaorys inwestorski 300.000, 0021. z bud2etu

150.000,00 zl.

ul. Bartlomieja w Porgbie Spytkowskiej dofinansowanie PROW %; puking - pned KoSciolem-

200.000,00 zl. z tego z PROF. 100.000,00 zl. zbudaetu 100,000,00 zl.

Okocim 1000 m2 wraz z krawginikami; 120.000,00 zl.

Porgba Sp1'tkowska- Jasiefi ul. Nad Uszwic4 i ul. Sqdecka - 100.000,00 zl z PROW z bud2etu

100.000,00 zl

Jasieri odc. ul. WiSniowej; w ubiegtym roku wydali6my na I etap 30.000,000 zl. w tym roku

20.000,00 zl.

ul. Ogrodowa chodnik na pofudniowej czg6ci do ul. Kr6lowej Jadwigi wraz z zatok4 prawo

skgtu; wniosek z budzetu ob),\ryatelskiego, kt6ry nie przeszedl- rozwiqzuje problem

komunikacyjny - 92.000.00 zl.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, skomentowala, 2e jest to wniosek Pana.O.

pr6bowal go wnie66 do budZetu ob1'rvatelskiego.
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Kierownik GKOS Henryk Piela- nie przeszedl,lecz warto go zrobii poniewaz jest wzr2ny.

Szczepan6w ulica boczna do ul. Sw. Stanislawa- 50.000,00 zt.

Projekt ul. Milej w Brzesku;

Mokrzyska, budowa ul. Dobrego Pasterza planowane zgloszenie do PROW - 125.000,00 zl.

z budzetu, jako caloS6 gdyby sig nie udato z PROW. Jak sig uda to kwota zostanie, rc 50 yo

z tej drogi.

Projekt ul. Zacisze w Brzesku; to jest projekt 20.000,00 zl.

Budowa zatok parkingowych na os. Jagielly- 90.000,00 zl.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, poinformowala, 2e boi sig, 2e ta suma jest za

mala.

Kierownik GKOS Henryk Piela na t4 koncepcje jest to wystarczaj4ce. Natomiast na

zaspokojenie potrzeb parkingowych osiedla o wiele za malo.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka jest uwzglgdnione tam przesunigcie tego

chodnika, kt6ry bgdzie z kosteczki.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, czy z kosteczki to sigjeszcze zastanowimy. One wszystkie sq

tam z ptytek i nagle wprowadzimy taki element.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowieck4 ale bgdziemy odnawiai jak juz wczeSniej

wspominamy, Ze to jest etapowo.

Kierownik GKOS Henryk Piela, czy nowa kostka czy nowa plya to jest bez r62nicy.

Radna Maria Kucia, bezpieczniejsze plyki jak kostka. Przy tej pogodzie, kt6ra byla wczoraj

czy przedwczoraj to mo2na sig na kostce w).wr6cii.

Kierownik Antoni Staszczyk, cig2ko jest trafii w sto procent w ceng, przetargi pokazr\q ze

trzeba doloZyd czasem.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka moje obawy sq st4d, 2e ja tez pr6bowalam

wnie56 ten projekt do budzetu obywatelskiego. Mialam tam zrobiony kosztorys na polowg tej

czgSci kt6ra teraz bgdzie robiona i bylo 50.000.0021.

Kierownik GKOS Henryk Piel4 mo2e mamy tariszych wykonawc6w ni2 pani p),tala.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, nie ukrywam, 2e liczymy i2 zostanie coS, aby zrobi6 projekt

na kolejne zatoki z tych pienigdzy.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowieck4 ten projekt, kt6ry kosztowal 20.000,00 zl. to on

opiewal ta czgSi na tq kwotg?

Naczelnik Bogdan Dobranowski, tak na t4 czgSi. Projekty s4 bardzo drogie.

Kierownik GKOS Henryk Piela, przede wszystkim geodezja, kt6rych nie ma jak przeskoczy6.
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Naczelnik Bogdan Dobranowski, malo mamy na rynku miejscowym projektant6w, kt6rzy by

po cenach nas zadawalaj4cych wykonyrali z Krakowa s4 je szcze dro2si.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka- a moZe z Tamowa by bylo?

Naczelnik Bogdan Dobranowski, bierzemy tei z Tarrlowa, poniewaZ ceny majq zbli2one do

brzeskich a pr6bujemy zbi6 tzw. monopol, aby nie mySleli, 2e tylko z Brzeska.

Kierownik GKOS Henryk Piela nastgpnie,

Sterkowiec ogrodzenie boiska; z dr6g zostala pula wzigta.

Kontynuacja budowy drogi JP II; 200.000,00 zl. poza PROW-em.

Sterkowiec kontynuacja ul. Dgbowej; 20.000,00 zl.

Brzesko: ul. Wakacyjna, Jesienna kanalizacji opadowej; tylko kanalizacja opadowa 100.000,00

zl.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, tam byla pilna sprawa Pani wielokotnie

wnioskowala.

Kierownik GKOS Henryk Piela, dla mnie to jest o tyle pilne, ze co roku tam dokladam sporo

pienigdzy, ci4gle robiq sig tam dziury. Nie ma krawginik6w. ZrobiliSmy tam kolo 18-20

grudnia 2015r.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, jeZeli bym mogla to ta Wakacyjna jest bardzo

podobna do ulicy Elektrycznej.

Kierownik GKOS Henryk Piela ale na ulicy Wakacyjnej jest wykonany projekt. A na

Elektrycznej chcqc z kanalizacj4 opadow4 to nale2y zrobi6 dopiero projekt. Aby j4 dostosowa6

do jazdy to ze Srodk6w remontowych bgdziemy j4 chcieli zrobii.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, no tak ale w punkcie 23 Wokowice jest remont

drogi Do Stadionu i nie wiem jak to sig ma.

Kierownik GKOS Henryk Piela, ona sig nazywa Do Stadionu, tam jest 7 czy 8 budynkow po

lewej stronie. Tam mieszkaj4 mieszkaricy, ma takq zwyczajowq nazwg.

Kierownik Antoni Staszczyk, dzielili6my tak, aby w kazdej miejscowo5ci na kaZdym osiedlu

coS zrobi6.

Kierownik GKOS Henryk Piel4 konturowal;

Bucze remont ul. Trakt Szczepanowski, dofinansowanie PROW; jest wniosek Pana

Wyczesanego Piotra, aby nie robi6 tego Traktu lecz, by przy ul. Szyszko Bohusza zrobii

chodnik wraz z powiatem - powiat daje 100.000,00 zl. i my 100.000,00 zl. deklaracja slowna

z powiatu byla taka.

Jadowniki przejScie piesze na Gawroicu,35.000,00 zl. remont drogi ,,Pabianka" Jadowniki ;

20.00.00 zl.
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To nam daje ju2 wigcej niZ mamy w budZecie, liczymy ze przetargi, ze nam sig zwr6ci. Bardzo

wa2nym tematem jest na ul. Szczepanowskiej - na niego musza sig znaleZi pieni4dze okolo

250.000,00 zl. tojest kanalizacja deszczowa,jak sigjedzie do zlomowiska do ulicy Na G6rkach.

Jest tam fatalny stan. Mamy podpisanq z panem H. dzier2awg l0letnia umowg na korzystanie

ze stawu, gdziejest odptyw. Nale2y j4 od nowa wykona6, koszt najtaiszy tojest 250.000,00 zl.

Radny Grzegorz Kolbusz, bylajakai rozmowa z Panem H. jaka( zamiana dzialek?

Kierownik GKOS Henryk Piel4 to jest i tak ulomne rozwiqzanie. Nie ma go co saucznie

Wzedlviae . Jest teL z komisji finansowej wniosek, aby na ul. Blgkitnej wykona6 zatokg

parkingow4. Jest taki wniosek wpisany, lecz nie ma kwoty na to z oszczgdno5ci przetargowej.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, poinformowal, 2e Pan Babicz wnioskowal, aby

z ul. Browamej przeznaczy(, na projekt przebudowy skzyZowania na ul. Czamowiejskiej

i ul. Jasna.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, jak ju2 jeste6my przy skzyZowaniach to jest to

bardzo wa2ne jest tez ul. Wieiska i nowa oddana Kossaka.

Kierownik GKOS Henryk Piela, kawalek chodnika w ramach oznakowania to bgdziemy chcieli

zrobii lecz Panu Babiczowi o ci innego chodzilo. 20.00,00 zl. jeSli Sci4gniemy z u[. Browarnej,

to nie skoriczymy tego. Ja bym zostawil te Srodki z Browamej a w ramach oszczqdnodci

z przetarg6w wpisad w6wczas skrzfzowanie ul. Czamowiejskiej i Jasnej.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka liczymy na to, 2e przynajmniej jak Pan m6wil,

2e ul. Elektryczna bgdzie przywr6cona do u2ltecznoSci.

Naczelnik Bogdan Dobranowski z czego zdj46 Pani Basiu?! W ramach remontu?

Kierownik GKOS Henryk Piela, w ramach remontu chcialbym zrobii, trochg kruszywem na

zasadzie poprawy nawi erzchni.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, ile by kosaowal projekt?

Kierownik GKOS Henryk Piela te2 okolo 20.000,00 zl. jest tam te2 kwestia odwodnienia.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowieck4 toja zglaszam ten projekt bo ul. Elektrycznajest

w mieScie tam ludzie chodzq w gumowcach nie da sig przejSi. To jest gorsza drogajak w pole.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, opr6cz tej puli mamy te2 na remonty kt6re sq blisko

400.000,00 zl. jezeli m:rmy z tych 6rodk6w to nie musimy ich zapisyva6. Je5li m6wimy, 2e

z bud2etowych inwestycji to wskazad z czego przesun46?

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, jeSli sq inne pieni4dze to mi nie chodzi wskazai,

tylko mi chodzi aby przywr6ci6 do u2yteczno5ci. Zglaszan tylko, 2e tojest pilne i konieczne.

Radna Maria K4dziolka, ja chciala bym jako wniosek zloZyt, do komisji bo slyszmy, 2e na

komisjach zostaly przedyskutowane sprawy, podjgte wnioski. Dzisiaj dowiedzieliSmy sig, 2e
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jest Sci4gane. propozycja Sciqgnigcia 20.000,00 zl. z drogi na ul. Browamej. Ja mam takq

propozycjg, 2e jeSli Sci4gamy te Srodki i bgdzie taka wolna Sciqgnigcia tych Srodk6w to

przekdilny te Srodki na opracowanie dokumentacj i na bardzo niebezpieczn4 drogg, chodzi mi

o chodnik, wykonanie chodnika na ul. Pomianowskiej. Bardzo duzy ruch, nie ma w og6le

poboczy. Mieszkancy musz4 chodzi6 Srodkiem, wigc jedli Sci4gamy z jednego osiedla to

proporcjonalnie chyba te Srodki zostaly przydzielone, Zeby nikogo nie skrzywdzi6.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka 2eby nikogo nie skrzywdzid ale tak jak Pan

Burmistrz m6wil, tez na naszej komisji,2e 2016 rokjest na zadania, kt6re bardzo dlugo czekaly.

Nawet mial przygotowa6 co bylo robione na kt6rych osiedlach w tamtym roku, 5 lat do tylu

teraz jest zielone dwiatlo dla tych miejsc gdzie byty naprawdE zaniedbane.

Kierownik Henryk Piela, na pewno przygotowali6my do propozycji - nie patrzyliSmy Zeby

kogod skzywdzi6, tylko zebyjak najwigksz4 liczbg mieszkanc6w zadowolii.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowieck4 uwa2iam, 2e tu sq najpilniejsze.

Radna Maria Kucia, no tak ale zabieramy z Browamej '

Kierownik Antoni Staszczyk, oni nie zabrali z Browarnej dlatego,2e tam jest za duZo.

Radna Maria K4dziolka, to jest m6j wniosek. Tam jest naprawdg niebezpiecznie.

Kierownik Henryk Piela, zgadam sig to jest bardzo tJczgszczana dtoga.

Radny Leszek Klimek, to od razu pol4czy6 Pomianowsk4 z Nowym Swiatem bo to jest jedno.

Kierownik Antoni Staszczyk to jest dosyi dlugi odcinek. Same mapy geodezyjne'

Radna Maria Kadziolka, ja nie m6wig, Zeby robii cal4 lecz do studni, wykonai to etapami.

Chcialam skoiczyd mojq wypowied 2. Mam jeszcze ptopozycjE i proszq aby przeglosowai jako

wniosek. Mam kolejn4 sprawg dotyczqca tzw ,.Karasi6wki"tam nie jest duZo budynk6w

natomiast od kilkunastu lat zglaszarrc sq te sprawy. Nie m6wie, Zeby bra6 z pienigdzy kt6re

mamy na drogi tylko z remont6w jakby sig dalo. Droga w centrum miasta.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, Pani Mario popieram, poniewa2 w tamtym roku

bylo m6wione.

Radna Maria Kqdziolk4 jeszcze jedna sprawa, kt6ra nie przeszla kilkadziesi4t lat wnosimy

o sprawg remontu drogi wewnqtrz malych bloczk6w. Nie m6wig, 2ebySmy brali ze Srodk6w

kt6re mamy na te zadaniq tylko z remontowych 6rodk6w.

Naczelnik Bogdan Dobranowski. tam tylko nawierzchnia Pani Mario.

Kierownik Henryk Piela, z tego co kojarzg to 50.000.00 zl.

Radna Maria K4dziolka, jeszcze bgdziemy wnosid z Panem Kazimierzem sprawg dotycz4cq

remontu drogi ze sp6ldzielni4 mieszkaniowq od bloku 14,15,16 do miasta fatalny chodnik,

fatalna droga, jakby sig udalo lo mozna tez z remontowych.
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Kierownik Henryk Piela, odpowiedzial- nie s4dz9.

Radna Maria KQdziolka chcemy rozmawiai ze sp6ldzielni4 w ramach tego, ze w czgsci s4 to

grunty sp6ldzielni. Wigc chcemy zorganizowa6 spotkanie.

Kierownik Henryk Piela chce powiedziei wyralnie,2e drogi s4 w miejscowoSciach sa

naprawdg w bardzo zlym stanie. Musze walczy( bezwzglgdnie o to, aby zadbat o drogi i robii

remonty, kt6re sq duzlm obciqzeniem komunikacyjnym i na kt6re rzeczywiScie wymaganyjest

najszybszy remont. Tego typu budowa tych dr6g, muszq byi przeznaczone Srodki specjalne na

to.

Naczelnik Bogdan Dobranowski- ,,Karasi6wka" czekal4 wiele lat, 2e pasowalo by wykonai

tylko musielibySmy wskazai z czego Sci4gn46?!

Radna Maria K4dziolk4 w tym momencie praktycznie nie mamy z jakiegoS zadania zdj4i, wigc

ja nie b9d9 wnioskowala o to 2ebydmy Sci4gali. OdnoSnie ,,Karasi6wki" mieszkaricy odst4pili

swoje dzialki, 2eby t4 drogg zrobi6. Nie mamy szans Sci4gnigcia.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka to z wniosku Pana O. poczeka6 za rok a zrobi6

rzeczy bardzo pilne. Popieram to.

Radna Maria K4dziolka, chodniki te, kt6re wskazyrvalidmy z bud2etu obywatelskiego sq

chodnikami zniszczonymi bardzo. Tym chodnikiem i t4 drog4 blok od l4-stki w d6l chodzi

tysi4ce os6b. Tam jest wielkie osiedle. Sygnalizuje, aby5my siedli i porozmawiali i jakie5

rczwiqzania u'sp6lne ze spoldzielni4 podjgli. Skoro *ptynAl wniosek o Sci4gnigcie 20.000,00

zl. z tej drogi na Browamej da6...

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, to jest 92.000,00 zl uwa2am, 2e powinno

poczeka(, jeszcze rok, a zrobii rzeczy kt6re sq tak jak Pani Maria zglasza na piln4 potrzebg.

Radna Maria K4dziolka -ale ja nie Sci4gam tych Srodk6w bo to tez jest wazna sprawa dla

mieszkanc6w.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, powazna ale mogla by jeszcze rok poczeka6.

Je2eli s4 pilniejsze sprawy.

Radna Maria K4dziolka, na Karasi6wce jest problem z wodq, w og6le mialo byi pol4czenie

dw6ch ulic, to nie wyszlo w og6le. Pismo teZ wplynglo teruz od mieszkaric6w, dostala kopie

tych pism.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka. fu pr"y okazji w tamtym roku r.l.nioskowalam

o lampg przynajmniej jedn4 tam. Jest to zrobione? Slupjest na ich terenie gruntu wlaScicieli.

Radna Maria Kqdziolka, nie ma zrobionej.

Kierownik Henryk Piela wyjaSnil, ze te Srodki, ktore zostaly om6wione s4 bardzo szacunkowe

zv,ryidK4l0 7o ocenianie. Jak bgdzie po przetargu, czasem nie przewidzimy pewnych s).tuacji.
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Radna Maria K4dziolka ja zadnych zmian nie proponujg, tylko pokazalam pewne kwestie,

wniosek zloiylan jeden. To co jest Sci4gane to zostawmy to na tym osiedlu. 2eby zrobi6

dokumentacjg na chodnik, bo to co sig tam dzieje w tej chwilijest.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka wiemy jaki jest budzet, wiemy jakie sq potrzeby.

Radna Maria Kucia, chodzi o to, zeby nie zabiera6 te pieni4dze na irure osiedle tylko zostawii

na tym osiedlu kt6re jest.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowieck4 gdyby tak bylo to bym nie stracila w tamtym

roku pienigdzy tylko by zostalo na moim osiedlu. Te2 byly potrzeby.

Kierownik Henryk Piela, wyjaSnil, ze z Pomianowskq wydaje sig, ze nie bgdzie taka koszowna.

Dlatego, 2e gdyby byl wykonyrany chodnik za rowem gdzie nie ma uzbrojenia, nie trzeba

robii kanalizacii.

Radny Leszek Klimek, dlatego jestem za tym chodnikiem tylko dlaczego m6wilem o Nowym

Swiecie. Uporz4dkowalibySmy cale to skrzy2owanie, a chodnik z Pomianowskiej dochodzil by

do ul. Nowy Swiat. Chodzi o projekt.

Radna Maria K4dziolka, po przetargach na pewn4 spadn4 ceny.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, je2eli powstala taka sltuacja, kt6ra droga jest

wainiejsza? To co przedstawil Pan Babicz, czy to co przedstawia Pani Maria.

Kierownik Antoni Staszczyk, moZe by podej66 do tego tak,2e te wszystkie wnioski komisji

dopisai i rozstrzygn4l jttL po przetargach.

Kierownik Henryk Piela, z punktu widzenia iloSci uZykownik6w i uczestnik6w ruchu na

pewno pilniej sza j est przebudowa ulicy Ogrodowej.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, chodzi o por6wnanie ul. Czamowiejskiej z Pomianowsk4. Na

ul. Czamowiej skiej jest cmentarz tam bardzo duZo ludzi przyjezt4 tam jest KoSci6l jest tam

duZe skupisko ludzi. A chodnik na ul. Pomianowskiej tez sig zgadzam, jest miejscami bardzo

niebezpiecznie, kolo mlyna zakrgt. Dla mnie s4 r6wnie waZne.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka te2 tak mySlg, 2e s4 r6wnie waine. Wszgdzie sq

pilne potrzeby.

Kierownik Antoni Staszczyk, wyja6nil,2e te wnioski i inwestycje, podzial Srodk6w przeszly

przez dwie komisje przez Gospodarkg Komunaln4 oraz przez Komisje Finansow4. W sumie

nie wnoszono uwag poza tymi 20.000,00 zl i takimi uwagami, kt6rymi zostaly dopisane poza.

Wszyscy sig zgodzili, by zostawi6 ten podzial takijak zostal opracowany a te dopisa6,zrczer\ y

albo z oszczgdno5ci po przetargu wykonai. My mamy r62ne projekty z ktorymi jesteSmy

zobligowani i gdzie pozwolenia sig koricz4 a pieni4dze stracimy.
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Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, moZe ja sig nie znam, ale je5li Pan Kierownik

mowi,2e jeszcze czekajq projekty ktore s4ju2 do realizzqi nie powinni5my zaczynai nowych

inwestycj i.

Kierownik Henryk Piela tu nie ma iadnych nowych inwestycji. Sq tylko dwa projekty. czyli

nie robimy nowego, czyli te dwa projekty blokujemy?!

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka a projekt na Ogrodowej jM mamy?

Kierownik Henryk Piela, nie trzeba na to projektu. To na zxadzie zgloszenia, my sobie

poradzimy bez dodatkowych projekt6w, w gtanicach pasa drogowego zrobimy. Tam gdzie

wcho&imy vl czyj3 teren nie ma mo2liwoSci bo juZ musi byi pozwolenie na budowg.

Naczelnik Bogdan Dobranowski. tak naprawdg zadania inwestycyjne stricte inwestycyjne

mamy w projekcie bud2etu zapisane. Ta pula Srodk6w to tak naprawdg jest na nakladki

asfaltowe, poniewaZ to sig ksigguje po stomie inwestycyjnej, mam w tym momencie tak jakby

dodatkow4 pule ktora paristwo mozecie wymy6lai, dodawad nowe zadania inwestycyjne typu

np. ogrodzenie w Sterkowcu, co ma wsp6lnego z nakladami asfaltowymi - lecz jest to moment

gdzie mo2na do tamtych zzdah doloiry6 jakieS nowe. Lecz to de facto jest na nakladki asfaltowe.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowiecka, ja bardzo dobrze wszystko rozumiem. Jest to

nowa propozycja, Swieh je2eli Pan Kierownik stwierdz4 2e czekajqpnojekty gotowe i projekty

za 30- czy 40.000,00 zlinie moima zmamowa6.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, teraz mamy koricowy etap. Mamy do podzialu pieni4dze na

nakladki asfaltowe.

Radna Maria Kucia, poprosil4 aby przeglosowai wniosek.

Radna Maria K4dziolka jest propozycja zgloszona przez kogoS na komisji poprzedniej, 2eby

5ci4gn4i z zadar.ia....

(przerwano)

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, wiemy przez kogo, przez Pana Babicza i to

zostawmy a Pmi zloicy sw6j wniosek.

Radna Maria K4dziolka chodzi mi o te 20.000,00 zl. kt6re zostaje Sci4gnigte z Browamej na

zadanie pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik przy ul. Pomianowskiej".

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka ja bym nie chcial4 by tak brzmial tak wniosek

bo jezeli Pan Babicz wczedniej zlozyl taki wniosek. Proszg tylko powiedzied tylko wniosek nie

o Sciqgnigciu tylko sw6j.

Radna Maria K4dziolka, ja sig odnoszg do tych 20.000,00 zl. kt6re jest Sci4gniqte z Browamej.

2eby pozostalo na zadanie pod nazwq" Przygotowanie dokumentacji technicznej na chodnik

przy ulicy Pomianowskiej".
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Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowieck4 jak to sig ma do tego wniosku wcze5niejszego?

Tak sig ma jak sig m4 ka2dy ma prawo zloiry| sw6j wniosek- odpowiedzial Kierownik Henryk

Piela. Dodal, 2e uv.ta4 2e na ulicy Browamej zostawii te Srodki by skofczy6 zadanie a na te

szukai pienigdzy z oszcz&dnoici, moze zwigkszq siE wplywy z podatk6w. Nie chcial bym sig

zabierat, trzeci raz do tego kawalka na ulicy Browamej a 50.000,00 zl mi nie wystarczy.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowieck4 zupelnie inaczej wyglqda inwestycja jak jest

dokoficzona.

Kierownik Henryk Piela, stwierdzil jednoznacmie, 2e wnioski mog4 radni skladai jeszcze

siedem, lecz on proponuje aby te 20.000,00 zl. zoslalo na Browamej ij4juz skoriczyi.

Kierownik Antoni Staszczyk, dodal, ze to jest salomonowe rozwiqzanie. Zostalo by to

skoriczone na tym osiedlu.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka, to nie chodzi o rozpatrzenie tego wniosku b4d2

tego. Tylko na Browamej ostatnio byly inwestycje.

Kierownik Henryk Piel4 wszystkie zadania s4 pilne.

Radny Kazimierz Sproski, zabierat si9 trzy ruzy do pracy na jednym kawalku drogi to jest

bezsens.

Kierownik Henryk Piela jak na przyklad w Mokzyskach na ul. Dobrego Pasterza uda sig dostai

pieniqdze z PROW to te 50.000,00 zl. bylo by wtedy do zagospodarowania.

Naczelnik Bogdan Dobranowski- mamy sp6r wok6l trzech projekt6w: chodnika na

ul. Pomianowskiej, chodnika na ul. Czamowiejskiej oraz projektu na ul. BlEkitnej. Paristwo

radni na poprzedniej komisji tak jakby z pokor4 przyjgli, ze je3li b9d4 oszczgdnodci na

przetargach to by6my te projekty zlecali. Pnylmrjmy te trzy projekty, ze jeSli po

oszczgdnoSciach przetargowych zlecimy wykonywanie. Nie zdejmujmy z Browamej.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka to jest najlepsze rozwiqzanie. Panie Naczelniku

dzigkujg. Pani Mario a mo2e tak, 2e w ramach pewnych oszczgdnoici proponujemy w drugiej

kolejnoSci Pomianowskq.

Naczelnik Bogdan Dobranowski, nic nie szkodzi na przeszkodzie by Panstwo jako radni aby

wpisali w budzet w tej chwili, 2e le lrzy prolekty w ramach oszczgdnosci przetargowej.

Tak, przeglosujmy, bez Sci4gania- skomentowala Przewodnicz4ca komisji Barbra Borowiecka.

Radna Maria K4&iolka, przepmszam ja nie poddalam Zadnej propozycj i o Sci4gnigciu.

Poddalam propozycjg, ze jezeli zostanq Sciqgnigte to przeznaczy6 na Pomianowsk4.

Przewodnicz4ca komisji Barbara Borowiecka wniosekjest Pani Mario nie chciala bym 2eby on

kolidowal z wnioskiem kt6ry byl zloaony.

Radny Kazimierz Sproski, formulujmy juz wniosek.
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Kierownik Henryk Piela sformulowal wniosek:

Komisja pozytywnie opiniuje propozycje zlo?one przez Burmistrza Brzeska dotyczqce

remont6w dr6g i chodnik6w oraz inwestycji na rok 2016

a w przypadku oszczgdnoSci przetargowych i mo2liwoSci uzyskania dodatkowych 5rodk6w,

proponuje do wykonania nastgpuj4ce projekty:

- projekt skrzyzowania wraz z chodnikiem na ul. Czamowiejskiej i ul. Jasnej w Brzesku;

- projekt chodnika na ul. Pomianowskiej w Brzesku;

- projekt zatoki parkingowej przy ul. Blgkitnej;

Przewodniczqca poddala pod glosowanie powy2szy: Glosowano jednoglosnie.

Ad.3Informacja o wynikach przetargu i Srodkach finansowych przeznaczonych

odSnie2anie Miasta i Gminy Brzesko.

Kierownik GKOS Henryk Piel4 wyjaSnil, 2e do tej pory wydano na od6nie2anie kwotg

140.000,00 zl.

Komisja wysluchala szczegolowych informacji dotycz4cych organizacji prac zwiqzanych

z zimowym utrzymaniem dr6g i przyjgla do wiadomoSci informacjg.

Przewodniczqca komisji Barbara Borowieck4 przywitala Pani4 M.T, kt6ra przybyla na

posiedzenie komisji ze spraw4 uciqzliwoSci spowodowanej reklam4 Swietln4. Przewodnicz4ca

poinformowal4 2e komisja Rewizyjna zajmowala sig tym tematem na dw6ch swoich

posiedzeniach.

Pani M.T, przedstawila problem uciqzliwo6ci spowodowany reklam4 Swietln4 na budynku przy

ul. Sienkierrricza w Brzesku. WyjaSnila, Ze jest reprezentantkE mieszkaric6w

z ul. Sienkieu,icza. Om6wila" iZ zloZyla wniosek do Powiatowego Inspektora Budowalnego

w przedmiocie zbadania zgodno6ci z prawem tej reklamy. R6wnocze6nie zlo2yla pismo do

Burmistrza Brzeska. Urzgdnicy wyjaSnili, 2e pozwolenie zostalo wydane prawidlowo, zgodne

z prawem. Dodal4 2e mieszkaricy nie protestuj4 przeciwko samej w sobie reklamie jedynie

natg2eniu Swiatla tej reklamy.

Kierownik GKOS UM w Brzesku Henryk Piela, wyjaSnil sprawg umieszczonej reklamy na

budynku przy ul. Sienkiewicza w Brzesku w zwiqzku z pismem Pani M.T. Om6wil jak

wyglqdalo rozpatrzenie sprawy ze strony urzgdu. Badania i ekspertyzyjasno stwierd zajL Le nie
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ma podstaw do usunigcia reklamy. Reklama nie narusza podstaw, zostala wykonana zgodnie

z przepisami prawa. Dodal, 2e do 25 marca 2015r. obowipuje decyzja na t4 reklamg.

JednoczeSnie podkeSlil, zejest chgtny do negocjacji zar6wno z inwestorem jak i z osobami dla

kt6rych reklama jest uci4zliwo6ciq, poniewaz nale2y tg sprawg romi1zzc.

Komisja wysluchala Pani4 M.T oraz wyjaSnienia Kierownika Henryka Pielg.

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakofczone.

Obrady trwaly od godz.l3.00- 15.05

Przewodnicz4ca Komisj i
Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Brzesku

*Wwry

Opracowala:

J.Szc2epka
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