P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2008
z obrad XXXIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu
18 listopada 2008 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.
Obradom sesji przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w
Brzesku. W sesji udział wzięło 20 radnych :
Radny (a) :
1. Adamczyk Marek,
2. Brzyk Franciszek,
3. Ciurej Tadeusz,
4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława
10.Kramer Jadwiga
11. Kubas Józef,
12.Kucia Maria,
13.Kwaśniak Adam,
14.Milewski Stanisław,
15.Ojczyk Krzysztof,
16.Pacewicz-Pyrek Katarzyna,
17.Pasierb Tadeusz,
18.Pikuła Lech,
19.Warzecha Apolonia,
20.Wiśniowski Mirosław.
Radny nieobecny usprawiedliwiony Adam Smołucha
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Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
2. Skarbnik Gminy Celina Łanocha.
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad.1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXXIII Nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Brzesku. Poinformował ,iż dzisiejsza sesja została zwołana na
wniosek Burmistrza Brzeska .
Powitał zebranych na sali obrad radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik,
zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 20
radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt porządku
obrad wraz z materiałami został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z
czym zapytał, czy wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Czy do
przedstawionego porządku obrad są uwagi. Uwag nie ma, a zatem przewodniczący
przedstawił porządek obrad sesji ,który jest zgodny z wnioskiem pana burmistrza o
zwołanie sesji nadzwyczajnej
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Podjęcie uchwał w sprawach :
1)zmiany uchwały budżetowej gminy Brzesko na 2008 rok
2)przystąpienia gminy Brzesko do realizacji programu wieloletniego pod nazwą
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011
4.Wolne wnioski i zapytania
5.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy pan Burmistrz, chciałby zgłosić uwagi do
porządku obrad- uwag brak .
Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawach :
1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008, jak również projekt uchwały w
sprawie

przystąpienia gminy Brzesko do realizacji programu wieloletniego pod

nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011
Projekty uchwał dotyczą

programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008/2011 .

Zmiana uchwały budżetowej dotyczy zmniejszenia nakładów na inwestycje, remont ul.
Okulickiego, Królowej Jadwigi w Brzesku, który ma być wnioskowany do tego programu,
gdyż

okazało się, że łączne nakłady były oszacowane, ale są niedoszacowane i

istnieje potrzeba zwiększenia o 40.000 złotych. My mamy w budżecie zabezpieczeną
kwotę na dzień dzisiejszy 650 tysięcy , więc zwiększylibyśmy tutaj udział własny o kwotę
200 tys., czyli z 650 tysięcy do kwoty 850tys. złotych. Ten projekt uchwały dotyczy tylko
zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczących wyłącznie tej inwestycji. Natomiast
druga uchwała jest to uchwała intencyjna odnośnie przystąpienia do projektu. Jest to
wymóg jaki musi być spełniony, aby można było złożyć wniosek. Okazało się ,że
wytyczne zmieniły się dosłownie w piątek, stąd jest potrzeba podjęcia szybkiej uchwały,
aby można było skutecznie wniosek złożyć.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował , żen w podobnej sytuacji są inne
samorządy składające wnioski na budowę dróg w ramach tego programu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały dot. dopisania
przy nr drogi , na jego końcu litery K , gdyż jest to bardzo istotne.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił radnych o wprowadzenie zmiany w projekcie
uchwały wg. propozycji i autopoprawki Pana Burmistrza , a więc dopisujemy literkę K .
Jest to

autopoprawka pana burmistrza do projektu uchwały, która nie podlega

głosowaniu natomiast odnotowujemy to w protokole .
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok wraz z autopoprawką
pana burmistrza. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych obecnych na
sesji.
UCHWAŁA Nr XXXIII( 226)2008
Rady Miejskiej w Brzesku
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Z dnia 18 listopada 2008 roku
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 rok.
( Uchwała stanowi załącznik do protokołu).
2) Projekt uchwały w sprawie przystąpienie gminy Brzesko do realizacji programu
wieloletniego pod nazwą Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych na
2008- 2011.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał ,że uzasadnienie było wspólne dla obu
uchwał przedstawiła je na wstępie Pani Skarbnik.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt uchwały , który został przyjęty 20
za jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr XXXIII(227)2008
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 18 listopada 2008 roku
W sprawie przystąpienie gminy Brzesko do realizacji programu wieloletniego pod nazwą
Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych na 2008- 2011.
( Uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Ad.4. Wolne wnioski i zapytania
Radny Józef Kubas – stwierdził ,że wszyscy widzimy jak nasze miasto z dnia na dzień
nam pięknieje.
W Ogrodzie Jordanowskim został juz wykonany deptak , a w ostatnim czasie pojawiła
się modernizacja przystanku dla osób oczekujących koło Ogródka na BUS. Dziękuje za
to. Ludzie są tym pomysłem zachwyceni , bo rozmawiał z nimi. Kiedyś stali oni po
kostki w błocie pod tymi drzewami. Składał w tej sprawie interpelacje , dzisiaj mamy
wybrukowany fragment tego przystanku , mamy też takie podniesienia, aby Ci ludzie
mogli usiąść . Radny zauważył , że należy tam

położyć jeszcze deski, aby nie siedzieć

na samym betonie. Ludzie są bardzo z tego zadowoleni i dlatego postanowił
podziękować Panu Burmistrzowi jak i panu Dobranowskiemu, bo chyba on też był tutaj
projektantem tego rozwiązania.
Ponadto radny Józef Kubas zgłosił następujące wnioski pod adresem Pana Burmistrza:
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1. Wniosek o spowodowanie, by została odmalowana gablota Polskiego Związku
Wędkarskiego , stan techniczny tej gabloty obniża nam prestiż naszego miasta.
Zwrócił się z prośbą do burmistrza, aby zakupić im puszkę farby niech sobie tą
gablotę pomalują, bo jest mu za nich wstyd , aby tak zaniedbana gablotka
znajdowała się w samym centrum.
2. Wniosek o zwrócenie

uwagi na stan techniczny okratowanego sklepu koło

przystanku autobusowego w którym sprzedawane są frytki. Przecież takich
sklepów już nie ma , jest to budynek z lat 70-tych i pasażerowie

którzy

zatrzymują się na naszych przystankach przelotowych patrzą na to jak na
dziwoląga , jest to do niczego nie podobne i coś musimy w tej materii zrobić.
3. Wniosek o uprzątniecie kupki zebranych liści przez firmę sprzątającą, która od
miesiąca czasu zalega na ulicy Kwiatowej . Jeżeli są robione porządki to zebrane
śmieci należy od razu zbierać. Jako przykład czystości miasta radny podał miasto
Niepołomice.
4. Wniosek o

spowodowanie by BZK zakupiło dla swoich potrzeb maszynę do

sprzątania miasta, bo byłoby to dla nich bardzo dużym usprawnieniem.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

przypomniał

,że jakiś czas temu został rozbity

przystanek przy Dworze w Okocimiu. Został ten fakt zgłoszony na policję. Zapytał czy ten
przystanek zostanie naprawiony, czy zostało to zgłoszone do ubezpieczycicela, czy
wykryto sprawcę tego rozboju?. Należałoby w jak najszybszym czasie posprzątać szkło,
które tam zalega i zaszklić wybitą szybę, bo idzie zima i każdy chce się schować przed
wiatrem i deszczem.
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Waryka – zgodził się ze
wszystkimi zastrzeżeniami przedstawionymi

przez radnego Kubasa. Zebrane liście, o

których mówił radny nie leżały aż miesiąc, ale kilka dni – na pewno. Uważa, że winny być
one zebrane jeszcze tego samego dnia, bo w przeciwnym wypadku wiatr je z powrotem
rozwieje. Szczególnie przed świętem 11 listopada położył większy nacisk na czystość
miasta, aby zgrabione liście zostały zbierane na bieżąco. Na pewno usprawniłby prace i
sprzątanie miasta lepszy sprzęt w BZK , bo patrząc na to czym dysponuje ta Spółka , to
niestety ale nie ma się czym zachwycać, bo w większości jest to sprzęt prawie ze
średniowiecza. Na to są potrzebne duże środki, ale możemy się nad tym zastanowić.
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Jeżeli chodzi o wniosek pana przewodniczącego , faktycznie w ostatnim czasie jest sporo
dewastacji , również na ostatniej sesji radny Góra informował o dewastacji przystanku
w Porębie .Po ostatniej sesji przeprowadził rozmowę z jednym z panów komendantów i
zasugerował mu, że chcielibyśmy o tym porozmawiać na roboczo i zaprosić pana
komendanta na komisję lub na sesję. W ostatnich latach sporo środków budżetowych
wydajemy na majątek wspólny, gminny

jak np. na budowę przystanków i innej

infrastruktury , niestety jest totalne niszczenie tego majątku jak np. zniszczone znaki
drogowe , jest to bardzo niepokojące zjawisko które się ostatnio nasiliło znacznie. Ma
nadzieję że ten przystanek będzie w najbliższym czasie naprawiony.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, że aby zgrabić liście, to nie trzeba do
tego wiele. Wychodzi tutaj niestety nadal sposób zarządzania Spółką.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – zgodził się ze stwierdzeniem Pana Przewodniczącego,
ale wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby ten porządek był utrzymywany na
określonym poziomie , nie tylko my jako gmina ,ale również o porządek winni zadbać
sami mieszkańcy np. właściciele prywatnych posesji.
Ad.5 Zamknięcie obrad sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof
Ojczyk zamknął obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 8.30-9.30

protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

