P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2008
z obrad sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
26 listopada 2008 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51
Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku 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.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
Radny Adam Smolucha.
Ponadto udział w sesji wzięli:
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1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel.
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha.
4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.
5. Radca Prawny Urzędu Miejskiego Edward Pietrus.
6. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXXIV sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Panów Burmistrzów,
Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, 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 Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami
został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał, czy wszyscy
radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Przewodniczący Rady przedstawił
porządek obrad jak niżej :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady w okresie
2006 – 2008 r.
11.Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
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12.Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach oświatowych
Gminy Brzesko.
13.Informacja na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy
Brzesko.
14.Podjęcie uchwał w sprawach :
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008,
2) zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
23 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia
zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji „Zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy,
3) zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
23 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego,
4) wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
6) zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego,
7) zmiany uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania
za inkaso,
8) Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok
2009,
9) określenia na rok kalendarzowy 2009 liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na
terenie Gminy Brzesko,
10)określenia

górnych

nieruchomości

za

stawek

opłat

świadczenie

ponoszonych

usług

w

przez

zakresie

właścicieli

odbierania

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko,
11)zmiany nazwy ulicy położonej w Mokrzyskach,
12)nadania nazwy drodze położonej w Brzesku,
13)nadania nazwy drodze położonej w Brzesku,
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14) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXX/217/2008 z dnia
28 października 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy
Brzesko

z

organizacjami

pozarządowymi

i

innymi

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy na rok
2009.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
17.Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
18.Wolne wnioski i zapytania.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z sesji:
 Protokół z sesji odbytej w dniu 28.10.2008 roku został przyjęty 18 za,
2 wstrzymujące,
 Protokół z sesji odbytej w dniu 10 listopada 2008 roku – sesja zwyczajna - został
przyjęty 20 za,
 Protokół z uroczystej sesji odbytej w dniu 10 listopada 2008 roku został przyjęty
jednogłośnie,
 Protokół z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 18 listopada 2008 roku został
przyjęty jednogłośnie,
Ad.4. Interpelacje radnych
Interpelacje pisemne i ustne złożyli radni :
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek złożyła Interpelacje dot.
1) Na zewnątrz jest zimno, często wietrznie, niedługo zapewne będzie mroźno w związku
z tym uważam ,że powinniśmy zabezpieczyć coś w rodzaju budek telefonicznych dla tzw.
,,stopek” przeprowadzających dzieci na przejściach, by te osoby mogły schować się choć
na chwilę przed wiatrem, deszczem czy śniegiem.
2) Zachodzi konieczność szerokiego

propagowania w naszej gminie używania

oszczędnościowych żarówek. Powinny być stosowane przede wszystkim we wszelkich
instytucjach państwowych, ale również ważne by mieszkańcy w domach prywatnych jak
najszybciej wycofali z użytku tradycyjne żarówki.
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Oszczędnościowe

żarówki

choć

może

sporo

kosztują

w

momencie

zakupu

z ekologicznego punktu widzenia są niezbędne, zużywają zdecydowanie mniej energii co
ma dodatkowy plus –czyli oszczędności w rachunkach.
W niektórych krajach wprowadza się nawet zakaz sprzedaży tradycyjnych żarówek
/np.w Australii/ i to nie tylko ze względów ekonomicznych bo zużywają dziesięć razy
mniej prądu, ale przede wszystkim ekologicznych, bo używanie oszczędnościowych
żarówek pozwala w ogromnym stopniu zmniejszyć emisję szkodliwych dla środowiska
gazów. Również żarówki oszczędnościowe produkują mniej ciepła co pozytywnie wpływa
na tzw. ,,efekt cieplarniany”.
Radna Jadwiga Kramer :
Jej Interpelacja, to prośba o wpisanie na stałe w kalendarz cyklicznych imprez,
uroczystego świętowania przez naszą Gminę dnia 15 sierpnia. Wprawdzie w niespełna
miesiąc potem obchodzimy Diecezjalne Święto Chleba, ale ma ono zupełnie odmienny
charakter i wydźwięk.
W/wym. data to rocznica jednej z 20-tu najważniejszych bitew w dziejach nowożytnego
świata. Są powody do dumy i uroczystego świętowania.
To my: Polacy uratowaliśmy zachodnią Europę przed nawałą komunistyczną.
To nie mniejsza wiktoria niż ta pod Wiedniem również w naszym polskim wykonaniu,
zagradzająca drogę do Europy tureckiej potędze.
Dzisiaj w dobie globalizacji i jednoczenia się Europy, naszym obowiązkiem jest
kultywowanie takich rocznic, bo z jednej strony winny to być lekcje patriotyzmu dla
młodego pokolenia, a z drugiej daje możliwość zainteresowania się zachodnich
społeczeństw naszą historią, żeby sobie czasem zadali pytanie „co ci Polacy znowu
świętują?" i w ten sposób poznali minimum naszej historii.
Nie bądźmy ponad miarę skromni. To święto jest czytelne w odbiorze społecznym, a jeśli
nie jest, to warto sobie zadać trudu i budzić w narodzie patriotyzm i propaństwowe
zachowania.
Sprowadzanie daty 15 sierpnia tylko do Dnia Wojska i chwały oręża polskiego, jest
spłycaniem i zubażaniem naszej bolesnej historii narodowej.
Nie dajmy wypchnąć z pamięci Europejczyków naszych pozytywnych i doniosłych
zachowań, aby nie pokutowało w ich świadomości przeświadczenie, że my się tylko
kłócimy i obrażamy, ku ogólnemu zgorszeniu i z korzyścią dla nieżyczliwych nam
sąsiadów.
Radny Lech Pikuła :
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W trosce o dobro mienia publicznego jakim są chodniki w mieście wykonane z kostki
brukowej wnoszę do Pana Burmistrza o wydanie zakazu posypywania solą chodników
w mieście wszystkim właścicielom i dzierżawcom posesji przylegających do chodników.
W poniedziałek 24.11.2008 r. obok budynku Poczty Polskiej od rana wysypano sporą
ilość gruboziarnistej soli kuchennej, która po murem obiektu leży jeszcze do dziś.
Samorząd miasta nie może sobie pozwolić na marnotrawstwo publicznych pieniędzy,
a właściciele posesji przylegających do chodników winni właściwie zadbać o odśnieżanie
chodników i posypywanie materiałami zapobiegającymi poślizgowi przechodniów.
Niektórzy z właścicieli przylegających posesji ,często ograniczają się wyłącznie do
sypania solą chodników nawet ich nie odśnieżając. Jest to demoralizujące i oburzające
dla tych z sąsiednich posesji, którzy starannie utrzymują swoje przyległe chodniki
.Proszę więc Pana Burmistrza o zajęcie się tą sprawą bo wkrótce nasze chodniki z kostki
zostaną tak przeżarte solą, że trzeba będzie sporo gminnej kasy wydać na ich wymianę.
Radny Franciszek Brzyk :
1) Dotyczy BIM – u. Do złożenia interpelacji w tej sprawie skłoniły mnie trzy powody.
W pierwszej kolejności projekt budżetu Gminy i zawarte w nim informacje
dotyczące wydatków na BIM, lektura ostatniego numeru a także wcześniejszych
oraz uwagi i opinie mieszkańców. Ponieważ przed kilkunastu miesiącami po
mojej interpelacji rozgorzała dyskusja nad BIM – em, uważam, że mam prawo
i obowiązek zapytać ponownie w tej sprawie. Tym bardziej, że nie o takie zmiany
mi chodziło, jakie zaszły w ostatnim okresie czasu.
Jeżeli chodzi o budżet i wydatki, myślę, że zajmiemy się nim wkrótce na
komisjach. Mam jednak do Pana Burmistrza pytanie. Czy planuje Pan jakieś
zmiany związane z wydawaniem tej gazety, tak jak było to sugerowane przy
powoływaniu ostatniego redaktora naczelnego. Mam tu na myśli głównie np.
zlecenie wydawania podmiotowi zewnętrznemu.
Na ostatniej sesji RM kolega radny J. Kubas zachwycał się przebiegiem
uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości. M.in. wspominał
o programie przygotowanym przez nauczycieli i młodzież Gimnazjum Nr 1.
Czytając ostatni numer BIM – u trudno jednak znaleźć coś na ten temat. Nie
wiem czy to co zachwyca jedną osobę nie zachwyca redakcji, tym bardziej, że
młodzież uświetniła swoim występem uroczystą sesję, a w relacji z niej nie ma na
ten temat ani słowa. W drugim przypadku sprawa dotyczy Pikniku w Okocimiu.
Ponieważ dwukrotnie pytałem Sekretarza redakcji co się stało, ze nie ukazała się
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o nim żadna wzmianka i nie uzyskałem odpowiedzi, chciałbym zapytać jeszcze
raz, tym bardziej, że mieszkańcy czują się dyskryminowani w stosunku do innych
miejscowości i osiedli, przypadku których można było przeczytać obszerne
relacje.
2) Na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowej RM zdziwienie moje jak
i pozostałych radnych budził fakt zmniejszenia wydatków bieżących w dz. 600 na
zadaniu ITK/23 na dokumentację okresów przyszłych oraz w dziale 710 na
zadaniu ITK/26 na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Zdziwienie jest tym większe, że jak można przeczytać w opisie
zmiany uchwały budżetowej są to niewykorzystane środki. Komisja Finansowa
wielokrotnie wskazywała priorytety do realizacji w zakresie przygotowania
i prowadzenia inwestycji. Wielokrotnie słyszeliśmy argument ze strony Pana
Naczelnika Makucha, że nie może rozpocząć procesu wykupu gruntu pod Ulicę
Kasztanki ponieważ nie posiada projektu drogi itd. Dlaczego wobec tego nie
zlecono do tej pory opracowania projektu, jeżeli są na to środki?
Panie

Burmistrzu

zapowiadał

Pan

opracowanie

planu

czy

planów

zagospodarowania przestrzennego, a Wydział ITK nie wykorzystuje środków
przeznaczonych na ten cel. Myślę, że w Gminie Brzesko jest wiele miejsc, które
potrzebują pilnie planów zagospodarowania. Uważam, że Gmina nie pozyska na
realizację wszystkich zadań środków zewnętrznych pochodzących z UE, ale musi
szukać innych rozwiązań. Gdyby więc opracować plan dla centrum Brzeska
obejmującego

Stare

Miasto,

można

by

pozyskać

inwestorów

spośród

miejscowych przedstawicieli biznesu i realizować niektóre zadania w ramach
partnerstwa publiczno – prywatnego. Dotyczy to np. zagospodarowania placu
Żwirki i Wigury, który w chwili obecnej nie jest na pewno chlubą i wizytówką
Miasta. Czy rozważą Pan , Panie Burmistrzu taki sposób realizacji niektórych
z zadań, ponieważ chętni do współpracy są i oczekują na zaproszenie ze strony
władz Gminy.
Ad.5. Zapytania radnych.
Zapytania zgłosili radni :
Radny Adam Kwaśniak –z analizy projektu budżetu na rok przyszły wynika, że 500
tysięcy złotych PKP przeznaczy na remont dworca PKP w Brzesku. Zapytał czy jest
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pewność, że ta kwota zostanie przeznaczona w najbliższych trzech latach, czy mamy
jakąś podpisana umowę w tym temacie.
Radny Tadeusz Ciurej

podziękował burmistrzowi za podjecie działań w kierunku

oświetlenia ulicy Oświecenia – otrzymał w tej sprawie satysfakcjonująca odpowiedź.
Jeśli jednak chodzi o wyżwirowanie tej ulicy to do wczoraj nic tam nie zostało zrobione,
a prace miały być wykonane do 15 listopada, bardzo prosi aby w najbliższym czasie to
zostało zrobione.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek idąc tokiem myślenia Pana Przewodniczącego Rady
Miejskiej zapytała, czy jest rozważany pomysł utworzenia w Brzesku Straży Miejskiej,
która mogłaby pomóc np. w egzekwowaniu utrzymania czystości przez mieszkańców
jak również egzekwowania zawierania umów na wywóz nieczystości.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
1.) Skierował apel do pana burmistrza, aby zobowiązać dyrektorów jednostek
oświatowych, jak również do pana naczelnika, aby przypominał, że wszystkie jednostki
oświatowe na terenie gminy: szkoły i przedszkola przy wejściach winny być posypywane
piaskiem. Mamy już pierwsze opady śniegu za sobą , na własne oczy widział, że nie było
to realizowane, było ślisko i efekty tego niektóre dzieci już mogły odczuć .
2) Wiemy już z jaką jednostką mamy podpisaną umowę na posypywanie ulic
i chodników , wnosi

aby przypilnować w okresach porannych, czy zaraz po

przymrozkach, gdzie jest gołoledź, aby odpowiednie służby na czas reagowały na
sytuację pogodową bo jeżeli zdarzy się wypadek to my jako gmina będziemy za to
odpowiedzialni.
3) Należy zainteresować się wnioskami radnych z objazdowej komisji a dot. oświetlenia
ulicy Kasztanki u samej góry do skrzyżowania, tam gdzie się skręca na Leszczyny. Już od
ponad roku wpływają wnioski w tej sprawie od mieszkańców. Jeżeli nie ma możliwości
podłączenia tej jednej lampy, to należy przystąpić do opracowania dokumentacji. Warto
się zastanowić nad wykonaniem projektu oświetlenia całej nowej ulicy BernackiegoKasztanki , tak aby już docelowo przy jej tworzeniu było zapewnione oświetlenie.
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Ponadto Pan Przewodniczący poinformował o planowanym wyjeździe do Chrzanowa,
aby zapoznać się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej przejętego
przez DALKIA POLSKA SA. zgodnie z wnioskami komisji .
Ad.6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych gminy
Edward Knaga nawiązał do podjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 18 listopada br.
uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na
lata 2008-2011. Na pewno taki program powstanie na terenie Gminy Brzesko
stworzyliśmy dokument na kwotę 1.700 tysięcy , ale wiele dróg oczekuje na remonty.
Przypomniał, że Zarząd jego osiedla zgłaszał przynajmniej

dwie drogi do remontu

i budowy. Na dzień dzisiejszy, są to dwie drogi. Pierwsza z nich przebiega od ulicy Jasnej
w kierunku ul. Kossaka. W periodyku samorządu terytorialnego z roku 1997 doczytał się
,że już w tym roku pisano o budowie łącznika Wiejska-Jasna

gdzie wykonano

kanalizację wielkości 252 metrów. Na dzień dzisiejszy jest tam wysypisko gruzu, śmieci
i innych rzeczy. Wiemy, że w roku 1997 była powódź i należało te środki cofnąć, ale nie
wiedzieliśmy, że na następną inwestycję musimy 11 lat czekać. Dopiero w budżecie
roku 2007 pojawiła się kwota 40 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji, ale
przecież dokumentacja na to zadanie na ten odcinek 11 lat temu była tam wykonana,
bo ten odcinek miał być zrobiony. Aby ten temat zakończyć należy ulicę Kossaka
połączyć z ulicą Kościuszki i zamknąć ten obiekt, ze względu na to, aby przy zjeździe
z autostrady nie było dalszych protestów mieszkańców, należy rozbić ten ruch ze zjazdu
z autostrady. Następna droga to ulica Leśna, gdzie przez okres ponad 20 lat nie włożono
tam więcej niż 300 tysięcy złotych ,jest to droga doszczętnie rozjeżdżona. Ma nadzieję
,że w przyszłości będzie to droga gminna jeżeli tak się stanie to powiat nie da na jej
remont ani grosza. Następnie podziękował Panu burmistrzowi za szybkie reagowanie
służb , w ciągu zaledwie jednego tygodnia otrzymaliśmy decyzje na wycięcie na osiedlu
kilku drzew i dzięki temu monitoring zdaje egzamin , jest wszystko odsłonięte również
SM odpowiednio zareagowała na to i w ciągu dwóch dni uporządkowano teren. Jest
jeszcze jedna prośba do burmistrza, aby wyciąć drzewo na terenie cmentarza
żydowskiego które zasłania kamerę skierowaną na zespół szkół nr 1, należy
spowodować aby to drzewo zostało wycięte.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że Pan Knaga był w kadencji 2002-2006
radnym miejskim, był w opcji większościowej, w której również był były burmistrz Musiał.
Dlaczego pan wówczas nie zadawał tego pytania mając możliwość i realny wpływ na

10
kształt budżetu?. Przecież burmistrz i Rada Miejska działająca w tych latach mogła ten
problem rozwiązać, a pytanie teraz do Rady Miejskiej i nowego burmistrza, że przez 11
lat

nic się nie zrobiło jest nie w porządku. Należało do tego tematu podejść już

wówczas, gdy miał pan możliwość bezpośrednio wpłynąć na to.
Edward Knaga advocen do Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka – non stop mówił
o potrzebie wykonania łącznika tej drogi, bo tam należy wybudować jeszcze mostek
z przepustem do 1,5 m ze względu na to, że tam jest ciek wodny i ciągle o tym mówi,
nie wiedział natomiast że w 1997 roku było to zapisane w budżecie. Dlatego też dzisiaj
mówi radnym, że w 1997 roku

był taki zapis, gdy pytał o te dokumenty to mu

odpowiedziano, że część z nich jest zalana. Jeżeli podejmuje się temat to należy go
kontynuować, nieważne jest jaka to jest opcja, jeżeli zadanie jest zapisane to należy go
zrealizować . Zawsze o tym odcinku drogi mówił, w tej chwili wskazuje na kolejny ważny
odcinek i pan przewodniczący o tym wie, że jest to odcinek od ulicy Kossaka do
Kościuszki, tam budują się domy i ludzie nie mają wjazdu do domu. Wie, że były
trudności z wykupem gruntów ale półtora roku temu te grunty wykupiono i należy
zacząć to realizować.
Ad.7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że w najbliższy piątek 28 listopada jest
planowane posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad.8. Pisemne sprawozdanie burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdanie na piśmie radni otrzymali Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
poprosił o zadanie pytań.
Radna Maria Kądziołka poprosiła o przybliżenie informacji dot. ogłoszonego naboru na
stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji. Chodzi głównie o to, czy zostaje zwiększony
stan kadrowy, czy ktoś może odszedł i na zastępstwo ogłoszony jest ten konkurs ?
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, po analizie zatrudnienia w UM ogłoszono
nabór w tym Wydziale. Konkurs został ogłoszony, osoba zatrudniona będzie prowadzić
zadania związane z nadaniem nazewnictwa ulic
komunalnych.

i sprawami sprzedaży mieszkań
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Radna Maria Kądziołka ustosunkowała się do sprawozdania burmistrza z realizacji
zadań. Dlaczego na następny rok przesunięto

wykonanie zadania

pn. utworzenie

przedszkola w Buczu, oraz budowa parkingu przy ulicy Głowackiego?. Na budowę
parkingu został ogłoszony przetarg, parking ma zostać wykonany z kostki brukowej. Czy
przez takie działania nie podrażamy kosztów?. W g. radnej lepiej byłoby położyć asfalt
i zaznaczyć stanowiska na samochody, natomiast kostka brukowa, co by nie powiedzieć
podroży nam strasznie koszty tego zadania, dlatego prosi o wyjaśnienie w tej kwestii.
Na zadane pytania odpowiedzi udzielił burmistrz Grzegorz Wawryka – wyjaśnił temat
budowy chodników i parkingu z kostki brukowej oraz jakie są koszty tej budowy.
Wykonana została dokumentacja na adaptacje przedszkola w Buczu, z której wynika, że
koszty tej adaptacji wynoszą około 500 tysięcy złotych, takich środków nie mamy
dlatego przesunięto zadanie na rok przyszły i ta kwota jest zapisana w budżecie na rok
przyszły, a zadanie będziemy musieli zrealizować do września.
Ponadto, Burmistrz przybliżył na jakim etapie w chwili obecnej jest ocena wniosku
RPWiK dot. pozyskania środków na budowę kanalizacji z funduszy pomocowych.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, iż kiedyś była już omawiana sprawa
parkingu, o którym mówi radna Kądziołka. Kiedyś dawno temu był w tym miejscu
cmentarz żydowski i były ustalenia z Gminą Żydowską, że może być tam położona
nawierzchnia, ale musi być ona rozbieralna.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że uzyskał informacje od pracowników, iż
jest takie porozumienie z Gminą Żydowską, były ustalenia jak ten parking ma być
wykonany.
Radna Maria Kądziołka – nie wie czy zasadnym jest aby parking wykonać z kostki
brukowej, wiąże się to z bardzo dużym kosztem tego zadania. Szkoda, że na komisjach
nie przedstawiono nam propozycji, iż założono, że parking zostanie wyłożony kostką.
Zapewne w dyskusji zaproponowalibyśmy inne rozwiązanie. Tak duży parking wykładać
kostką brukowa – jest to kosztowna rzecz i czy nas na nią stać, a po drugie samo
utrzymanie takiego parkingu będzie o wiele trudniejsze, weźmy np. odśnieżanie itp.
Ponadto radna zapytała w temacie budowy regionalnego Centrum Bibliotecznego –
rozstrzygniecie miało nastąpić 20 listopada br. czy już na ten temat coś wiadomo ?
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jest to dopiero wstępny etap oceny
pierwszy etap został pozytywnie oceniony, ale to jest cała procedura i podejrzewa, że
w tym roku nie będzie jeszcze rozstrzygnięcia. Pierwsza ocena wniosku przeszła bez
uwag w tej chwili przyszły drobne uwagi, ale to jeszcze trochę wszystko potrwa i chyba
w tym roku nie będzie jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek

stwierdziła, że jeśli chodzi o sposób budowy

chodników w mieście i gminie, tak jak to przedstawiał pan burmistrz, to bardzo by
prosiła, aby wszelkie tematy z tym związane zostały przedłożone pod obrady jej komisji
jako najbardziej merytorycznej w tych sprawach. Radna sama widziała na zachodzie
różne rozwiązania jeśli chodzi o nawierzchnię chodników, temat jest ważny, interesujący
i należy się nad nim pochylić, choćby z przyczyn ekonomicznych.
Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji złożył
Burmistrz Grzegorz Wawryka. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady w okresie
2006-2008.
Przewodniczący Rady Miejskiej na wstępie przypomniał, iż dziś mija równe 2 lata od
dnia pierwszej sesji tej kadencji i ukonstytuowania się nowych władz Rady Miejskiej
w Brzesku. Dlatego postanowiłem na dzisiejszej sesji - oczywiście w sposób skrótowy podsumować okres naszej pracy tak jak ona wyglądała. Kto na ile był zaangażowany
i jak pracował to wszyscy doskonale wiemy i nie będzie tego w żaden sposób oceniał,
bo to zaangażowanie naszą pracę i nasze działania ocenią nasi wyborcy.
W okresie listopada 2006 do listopada 2008 Rada Miejska w Brzesku odbyła
łącznie 33 posiedzenia sesji , w tym 3 sesje nadzwyczajne i 3 sesje uroczyste.
Na posiedzeniach Rady Miejskiej radni podjęli ogółem:
 227 uchwał ,
 1 oświadczenie w sprawie udzielania pomocy rodzinie pięcioraczków
 1 opinię w sprawie dofinansowania opieki higieniczno-lekarskiej w placówkach
dydaktyczno –oświatowych na terenie Gminy Brzesko,
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 1 opinię w sprawie lokalizacji łącznika zjazdu z autostrady do drogi krajowej Nr
4,
 oraz wiele wniosków, w tym również te dotyczące oceny funkcjonowania spółek
gminnych.
Radni zgłosili ogółem 100 interpelacji i 301 wniosków, które zostały przekazane do
realizacji Panu Burmistrzowi. Na wszystkie zgłoszone interpelacje i wnioski radni
otrzymali odpowiedzi.
Frekwencja poszczególnych radnych na sesjach Rady Miejskiej :
/ogółem 33 posiedzenia sesji/
1. Adamczyk Marek

6 nieobecności

2. Brzyk Franciszek3. Ciurej Tadeusz -

1 nieobecność
100 % obecności

4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława,
10.Kubas Józef,

100 % obecności
100 % obecności
3 nieobecności
100 % obecności
2 nieobecności
5 nieobecności
100 % obecności

11.Kucia Maria,

100 % obecności

12.Kwaśniak Adam,
13.Milewski Stanisław,

100 % obecności
100 % obecności

14.Ojczyk Krzysztof

100 % obecności

15.Pacewicz-Pyrek Katarzyna,

4 nieobecności

16.Pasierb Tadeusz,
17.Pikuła Lech,

100 % obecności
1 nieobecność

18.Smołucha Adam,

1 nieobecność

19. Tyrkiel Jerzy

1 nieobecność

20.Warzecha Apolonia,
21.Wiśniowski Mirosław

100 % obecności
100 % obecności

22.Jadwiga Kramer

100 % obecności
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Tak więc 13 radnych nie opuściło żadnej sesji, a pozostali radni (co należy podkreślić)
każdorazowo usprawiedliwiali swoją nieobecność na sesji.
Główne tematy obrad sesji Rady Miejskiej to:
1. Uchwalanie budżetu gminy oraz jego ciągłe nowelizacje mające na celu m.in.
wprowadzanie nowych zadań do budżetu, w tym wynikających z ogłaszania
programów unijnych oraz równoważenie budżetu zarówno od strony
wydatków jak i dochodów.
2. Omawianie spraw związanych z funkcjonowaniem brzeskiej oświaty, a w tym:
 nauczanie języków obcych w przedszkolach, szkołach podstawowych
i w gimnazjach na terenie Gminy Brzesko,
 ustalanie regulaminów wynagradzania dla nauczycieli oraz dla
pracowników niepedagogicznych,
 remonty i inwestycje placówek oświatowych,
 dokształcanie nauczycieli
 dydaktyka i ocena wyników pracy uczniów i nauczycieli.
3. Zajmowanie się problemami z zakresu opłat za wywóz nieczystości stałych,
taryf za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie

gminy Brzesko.
4. Omawiano i oceniano w sposób szczegółowy funkcjonowanie miejskich spółek
komunalnych, plany ich funkcjonowania w latach kolejnych, w szczególności dokonano
oceny funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Brzesko.

5. Ustalono zasady wydawania BIM i powoływania jego redaktora naczelnego.
6. Na bieżąco rozpatrywane były skargi na działanie burmistrza Brzeska oraz
kierowników jednostek organizacyjnych,
7. Na bieżąco rada zapoznaje się z informacjami odpowiednich służb w temacie
bezpieczeństwa obywateli ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
w placówkach oświatowych, o sytuacji w służbie zdrowia, bezrobociu, jak
również zapoznano się z planami zespołu pałacowo-parkowego i sposobie
jego zagospodarowania przez nowych właścicieli P. Urbanów.
8. Dyskutowano oraz przyjęto program wieloletniego rozwoju budownictwa
komunalnego w Gminie Brzesko . Natomiast nie udało się dotychczas
wypracować lokalizacji
socjalnego.

oraz konsensusu społecznego dla budownictwa
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9. Radni zapoznawali się z informacją o wydanych decyzjach o warunkach
zabudowy oraz planach przestrzennego zagospodarowania Gminy Brzesko .
10.Dokonano oceny funkcjonowania Biura Promocji i współpracy z miastami
partnerskimi
11.Poruszane i analizowane były sprawy z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii .
12.Pod dyskusję poddano działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania
inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom .
13. Na bieżąco dokonywano oceny stanu dróg gminnych (wyjazdy radnych
w teren).
14. Na bieżąco monitorowany jest stan sanitarny i estetyczny miasta Brzeska ze
szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
15. Wiele czasu dyskusji zajęło wypracowanie opinii w sprawie wyboru łącznika
z autostrady.
16. Na bieżąco monitorowane wszystkie inwestycje gminne, co wynika ze
sprawozdań

Pana Burmistrza

a w przede

wszystkim te związane

z wodociągowaniem i kanalizacją, poprawą bazy oświatowej, budową
i odwadnianiem dróg i chodników, remontami świetlic osiedlowych i domów
ludowych.
Na sesjach Rady Miejskiej w Brzesku poruszanych było dużo więcej spraw i problemów,
przedyskutowano jeszcze wiele innych tematów dot. funkcjonowania Gminy Brzesko, co
wynika z interpelacji i wniosków które miały miejsce.
Praca komisji Rady Miejskiej na przestrzeni lat 2006-2008
Udział radnych w pracach wszystkich komisji, do których zostali powołani Uchwałą
Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
Adamczyk Marek
Brzyk Franciszek
Ciurej Tadeusz
Chmielarz Ewa
Chruściel Józef
Góra Stanisław
Klimek Leszek
Klimek Mieczysława
Kubas Józef

8 nieobecności na posiedzeniach komisji
2 nieobecności na posiedzeniach komisji
2 nieobecności na posiedzeniach komisji
4 nieobecności na posiedzeniach komisji
2 nieobecności na posiedzeniach komisji
20 nieobecności
na posiedzeniach
komisji
2 nieobecności na posiedzeniach komisji
10 nieobecności
na posiedzeniach
komisji
3 nieobecności na posiedzeniach komisji
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Milewski Stanisław
Pasierb Tadeusz
Pikuła Lech
Smolucha Adam
Warzecha Apolonia

3 nieobecności
1 nieobecność
2 nieobecności
6 nieobecności
2 nieobecności

na posiedzeniach komisji
na posiedzeniach komisji
na posiedzeniach komisji
na posiedzeniach komisji
na posiedzeniach komisji

Radni, którzy nie opuścili żadnych posiedzeń komisji to:
1. Maria Kucia
2. Maria Kądziołka
3. Jadwiga Kramer
4. Katarzyna Pacewicz-Pyrek
5. Mirosław Wiśniowski
6. Adam Kwaśniak
7. Jerzy Tyrkiel (do czasu pełnienia mandatu radnego)

1. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja odbyła łącznie 29 posiedzeń w tym blisko 10 posiedzeń wyjazdowych.
Na posiedzeniach wnikliwie analizowano tematy związane min z:
 Opiniowaniem projektów budżetów na kolejne lata,
 Podwyżkami

opłat za odbiór odpadów komunalnych odbyto spotkanie

z wszystkimi firmami działającymi na terenie gminy wywożącymi odpady
komunalne.
 Terenami pod budownictwo socjalne z zasobów gminnych oraz pozyskiwanie
takich obszarów do zasobów gminnych, przeprowadzona została wizja lokalna
 Przyjęto Informacje Pana Burmistrza o realizacji wniosków komisji za kolejne
lata
 Bardzo dogłębnie zapoznano się funkcjonowaniem Spółki MPK i perspektywami
jej rozwoju-komisja wyjazdowa
 Funkcjonowaniem BOSiR -komisja wyjazdowa
 Monitoringiem –harmonogramem rozwoju na terenie miasta i gminy.
 Funkcjonowaniem

Spółki Miejskiego

Zakładu

Gospodarki

Mieszkaniowej

i planami rozwoju w tym zwiększanie zasobów mieszkaniowych-wizja lokalna
zasobów.
 Przeprowadzono debatę NT. planu Zagospodarowania Przestrzennego –plusy
i minusy posiadania takowego przez gminę z udziałem Burmistrza i naczelnika
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej.
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 Przeprowadzono wizję lokalną placów zabaw.
 Odbyto wspólne spotkanie Gminy i Powiatu w zakresie wspólnych obszarów
działania/w tym omówienie inwestycji które są lub będą współfinansowane przez
obie jednostki mające na celu stworzenie harmonogramu takich inwestycji.
 Wysłuchano Informacji

BZK na temat bieżącej działalności i perspektyw

rozwoju/ wizja lokalna na Bazie BZK przy ul.Przemysłowej/.
 Wysłuchano Informacji Naczelnika Bogdana Dobrakowskiego na temat realizacji
inwestycji gminnych.
2. Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji
Komisja odbyła łącznie 25 posiedzeń komisji.
Najważniejsze tematy jakie komisja analizowała na swoich posiedzeniach dot.:
1. Stan sanitarny Gminy oraz gospodarka odpadami ( segregacja śmieci )
Edukacja ekologiczna .
2. Komunikacja zbiorowa Gminy Brzesko ( PKS, MPK, BUSY )
3. Stan techniczny dróg i chodników gminnych po zimie.
4. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko.
5. Reklama i promocja Gminy. Ocena działalności BIM-u, Biura Promocji
i współpracy z miastami partnerskimi ,Małopolska Szkołą Wyższą w Brzesku.
6. Przygotowanie Gminy do sezonu wakacyjnego. Letni wypoczynek dzieci
młodzieży w Gminie i poza miejscem zamieszkania.
7. Oferta Dni Brzeska.
8. Ocena przygotowania placów zabaw dla dzieci i obiektów sportowych na
terenie Gminy ,ocena parków i zieleni miejskiej.
9. Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej
gdzie zapoznano się z bezpieczeństwem p .pożarowym Gminy.
Ponadto komisja dokonała wizji lokalnej

Cmentarzy wojennych

na terenie Gminy

sposobu utrzymania porządku i zabezpieczenia ich przed dewastacją.
Oceniono również sposób przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego.
3. Komisja Gospodarki Finansowej
Komisja odbyła łącznie 26 posiedzeń komisji
Najważniejsze tematy jakie komisja analizowała na swoich posiedzeniach dot.:
1. Opiniowanie uchwał budżetowych oraz budżetów gminy Brzesko.
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2. Analiza wyników finansowych Brzeskich Zakładów Komunalnych i Miejskiego
Przedsiębiorstwa

Energetyki

Cieplnej

przy

udziale

Prezesów

i

Rad

Nadzorczych tych przedsiębiorstw.
3. Analiza wyników finansowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
4. Analiza wyników finansowych Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze
wskazaniem kierunków rozwoju .
5. Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu Gminy Brzesko z tytułu
podatku od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od nieruchomości .
6. Realizacja inwestycji gminnych w roku 2008 .
7. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Brzesko.
8. Opini
4. Komisja Rewizyjna
Należy zaznaczyć, iż jest to najprężniej działająca Komisja Rady Miejskiej. Wciągu
analizowanego okresu czasu komisja odbyła łącznie 47 posiedzeń, w tym było kilka
posiedzeń zespołów kontrolnych.
W czasie swojej pracy wielokrotnie komisja rozpatrywała skierowane do Rady Miejskiej
skargi. Z uwagi na złożoność skarg komisja niejednokrotnie nad jedną skargą musiała
spotkać się kilka razy.
Zadania które komisja realizowała w ciągu tych dwóch lat to:
-

opiniowano projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Brzesku, w tym
opiniowanie wykonania budżetu za kolejne lata

i opracowywano wnioski

o udzielenie Burmistrzowi Brzeska Absolutorium z tego tytułu.
-

sprawy bieżące Gminy.

-

kontrole, które zostały zaplanowane w planie kontroli jak również te zlecone
przez Radę Miejską w Brzesku.

Na swoich posiedzeniach zajmowała się sprawami ważnymi dla miasta i gminy.
Analizowała

działalność

spółek

gminnych,

kilkakrotnie

odbywała

posiedzenia

wyjazdowe w celu zbadania i ocenienia na miejscu danego tematu, czy sprawy.
5. Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Komisja odbyła w ciągu okresu sprawozdawczego 21 posiedzeń.
Komisja na swoich posiedzeniach analizowała sprawy dot min:
1. Profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Brzesko.
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2. Analizowano Zdrowotne

programy profilaktyczne realizowane przez SPZOZ

w Brzesku.
3. Oceniano działalność Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w Brzesku.
4. Aktualizowano program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na kolejne lata

oraz dyskutowano na temat zagrożeń

narkomanią

i podejmowano działania profilaktyczne.
5. Analizowano

stan zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych, problem

bezdomności i polityki socjalnej Gminy Brzesko w świetle przepisów ustawy
o pomocy społecznej. Funkcjonowanie noclegowni i hostelu

komisja

przeprowadziła wizję lokalną.
6. Analizowano stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy i miasta.
7. Zapoznawano się z problemami

medycyny szkolnej. Komisja uzyskała

informacje nt. Zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych dla
młodzieży szkolnej. Dożywianie dzieci w szkołach. Profilaktyczne szczepienia
ochronne.
8. Oceniano stan bezrobocia na terenie gminy i Działalność Urzędu Pracy- raport.
9. Oceniano Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oceniano
realizację gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
10.Oceniano

pozyskiwanie przez Gminę Brzesko środków z unii europejskiej

przeznaczonych na zdrowie i ochronę środowiska.
11.Przygotowano propozycje do projektu budżetu Gminy Brzesko na kolejne lata.
6. Komisja Oświaty Kultury i Sportu
W ciągu okresu sprawozdawczego komisja odbyła 27 posiedzeń.
W posiedzeniach udział

brali członkowie komisji jak również zaproszeni dyrektorzy

szkół, pedagodzy szkolni, Pani Prezes ZNP, nauczyciele, przedstawiciele Kuratorium
Oświaty.
Komisja analizowała wiele spraw związanych z funkcjonowaniem brzeskiej oświaty tj.
szkół podstawowych i przedszkoli. Omówiono również m.in.:
1. Funkcjonowanie Kręgielni jako placówki sportowo-rekreacyjnej w Brzesku.
2. Analiza organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
i letnich w 2007 roku.
3. Omówienie projektu regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska.
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4. Działalność kulturalna na terenie osiedli i sołectw (baza lokalowa).
5. Brzeska oświata (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) w oczach
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
6. Sposoby promowania dzieci i młodzieży w działalność organizacji młodzieżowych
w szkole (samorząd uczniowski, ZHP, PCK, Liga Przyrody, SKS, Uczniowskie Kluby
Sportowe itp.).
7. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
8. Zapoznano się z ofertą Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych.
9. Analizowano przygotowanie placówek

oświatowo-wychowawczych w Gminie

Brzesko do rozpoczęcia roku szkolnego.
10.Zapoznano się z wynikami egzaminów gimnazjalnych i badania kompetencji
uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
11.Analizowano aktualny stan remontów w placówkach oświatowych Gminy Brzesko
12. Wysłuchano informacji nt. doradztwa metodycznego i doskonaleń nauczycieli
z terenu Gminy Brzesko.
Podsumowując ten okres naszej działalności chciałbym powiedzieć, iż były to pracowite
2 lata, a Rada Miejska w sposób właściwy wypełniała swoje ustawowe obowiązki.
Świadczy o tym wspomniana ilość odbywanych posiedzeń, podejmowanych wniosków
i uchwał oraz poruszane na nich tematy. Choć nie da

się rozwiązać wszystkich

problemów, przekładała się ona bezpośrednio lub pośrednio na rozwiązywanie ludzkich
codziennych spraw. Z tego też zostaniemy przez naszych wyborców na koniec naszej
kadencji rozliczeni.
Dziękuję Państwu radnym za dotychczasową współpracę i zaangażowanie.
Ad.11. Sprawozdanie

z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej od

ostatniej sesji.
Sprawozdanie złożyli przewodniczący komisji:
1) Radny Mirosław Wiśniowski Komisja Gospodarki Finansowej.
2) Radny Adam Kwaśniak Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji.
3) Radna Katarzyna Pacewicz –Pyrek Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
4) Radna Maria Kądziołka Komisji Rewizyjna.
5) Radny Józef Kubas Komisja Oświaty kultury i Sportu.

21
6) Radna Apolonia Warzecha Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny.
Przewodniczący Komisji Oświaty Józef Kubas odniósł się do wniosku komisji w sprawie
podwyższenia wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego Pani Stefanii
Ogar nauczyciela w PSP Nr 1 w Jadownikach.
Komisja

zawnioskowała

do

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Brzesku,

o przygotowanie zmiany w regulaminie przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brzesko.
Jako długoletni przewodniczący i doświadczony pedagog, zaproponował aby przy tym
wniosku dokładnie się zastanowić, czy gra jest warta świeczki ?. Abyśmy nie popełnili
kardynalnego błędu, przypominał iż 7 osób pracuje na tych samych warunkach, dużo
poszło na emeryturę a jednej chcemy zrobić cuda-wianki. Sam nie zna tej pani, ale ma
wewnętrzny niepokój i jakiś taki moralny sprzeciw.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odniósł się do wypowiedzi swojego przedmówcy.
Szanowni radni zostaliśmy po to radnymi, aby służyć naszym mieszkańcom , a nie po to
aby im pokazywać ,że my jako radni jesteśmy od nich lepsi. Mając na względzie
wszystkie posiedzenia komisji i opinie prawne, a w zasadzie brak ich lub opinie nie na
temat, o które komisja prosiła, to wnioski na komisji Oświaty i komisji Rewizyjnej
zostały w końcu podjęte. Nastawmy się na to, że my mamy ludziom pomagać, a nie
traktować ich z góry.
Radna Maria Kądziołka - na komisji rewizyjnej przeprowadzono bardzo dogłębną
dyskusję nad wnioskiem Pani Stefanii Ogar. Po dyskusji i wysłuchaniu merytorycznych
wypowiedzi komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianie zapisu w regulaminie.
W składzie Komisji Rewizyjnej są nauczyciele, którzy bardzo dokładnie znają sytuację
nauczycieli jak np. radny Tadeusz Ciurej, dlatego też Komisja Rewizyjna jednogłośnie
przyjęła wniosek, aby Pan Przewodniczący podjął kroki związane ze zmianą zapisu
paragrafu 7 Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Naprawdę, nie będzie to z żadną
ujmą dla nauczycieli którzy odeszli i dla nauczycieli którzy pozostali.
Ad.12. Informacja na temat bieżących remontów i inwestycji w obiektach oświatowych
Gminy Brzesko.
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Ad.13. Informacja na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy
Brzesko.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował radnych, iż oba tematy zostały bardzo
dokładnie przeanalizowane na posiedzeniu Komisji Oświaty, będą również na pewno
tematem przy omawianiu projektu budżetu Gminy na rok przyszły. Pisemne informacje
radni otrzymali w materiałach. Poprosił, aby jeśli są pytania, zadawać je Panu
Naczelnikowi Wydziału EKiS, który będzie starał się na nie udzielić odpowiedzi.
Naczelnik Józef Cierniak w skrócie przedstawił informacje jw. stanowią załączniki do
protokołu.
W dyskusji nad informacjami radni zadawali pytania dot.
 Radny Józef Kubas przedstawił cele, swoje spostrzeżenia i ustalenia z odbytej
konferencji, na którą został zaproszony pt. ”Od przedszkola do matury”.
 Radna Jadwiga Kramer zapytała jaka jest i jaka będzie polityka gminy względem
szkoły w Wokowicach. Jest to temat który od wielu lat zaprząta umysły nie
jednej osoby i nie jednej kadencji. Radną cieszy fakt, że nastąpił wzrost
zatrudnienia w szkole podstawowej nr 3, bo przez wiele lat, tak jakby pod
względem

kadry pedagogicznej była

trochę zaniedbana i

nareszcie jest

porównywalna ilość nauczycieli do ilości dzieci, bo jest to jedna z największych
placówek. Radną

interesuje

dlaczego nastąpił taki

skok zatrudnienia

nauczycieli w szkole w Mokrzyskach. Poprosiła o podanie przyczyn zmian, czy
jest to na podstawie np. zmian w taryfikatorach, czy innych zmian na papierze
dot.

ruchów

pomiędzy

pracownikami

administracyjnymi

i

obsługowymi

porównywalnie lata szkolne bieżące do poprzednich.
Na rok szkolny 2008/2009 zostało nam w przedszkolach nie przyjętych dzieci na
dwa oddziały , czy te dzieci znalazły miejsce w innych przedszkolach ?
Ponadto, radna ustosunkowała się do ilości dzieci pięcioletnich w oddziałach
przedszkolnych, jest to pierwszy krok w kierunku proponowanej zmiany wieku
dzieci rozpoczynających naukę w szkole.
Jeśli chodzi o zestawienie potrzeb remontowych, w tym zakresie zawsze mamy
niedosyt wszystkie potrzeby są pilne i bardzo pilne, radna zwróciła uwagę, że
szkoła nr 3, najliczniejsza ze szkół

przez 40 lat jej istnienia tak naprawdę

wykonano mało remontów, a tak jak każdy 40-latek wymaga ona remontu.
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Radna Apolonia Warzecha zwróciła uwagę, iż większość z przedstawionych w informacji
potrzeb jest bardzo pilnych, zapytała kto, kiedy i w jaki sposób będzie ustalał kolejność
i ważność tych remontów. Każdy dba o swoje środowisko, przypomina, że na jednej
z ostatnich sesji prosiła o przyglądniecie się szkołom w Jadownikach, z których jedna Nr 1 jest w fatalnym stanie technicznym i poprosiła aby o tym nie zapomnieć.
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił naczelnik Józef Cierniak.
Jeśli chodzi o szkołę w Wokowicach, wszyscy wiemy na czym rzecz polega i ile dzieci
tam uczęszcza. Na dzień dzisiejszy szkoła ta funkcjonuje, w przyszłości inwestycja pn.
budowa autostrady pewne sprawy tam rozwiąże, nie tylko Wokowic, ale sprawę trzech
szkół w Szczepanowie, Sterkowcu i Wokowicach. Na pewno ta inwestycja doprowadzi
do pewnych zmian, trudno powiedzieć jakie one będą, być może, że w takiej sytuacji
będzie tylko jedna szkoła, ale tego jeszcze nie wiemy. Wszystko okaże się po ustaleniu
np. sieci dróg dodatkowych, jak społeczność lokalna zareaguje na tą zmianę
infrastruktury, czas pokaże. Na pewno wrócimy do tematu, ale chyba dopiero po
uruchomieniu autostrady.
Jeśli chodzi o remonty placówek oświatowych, sprawa jest na tyle ważna, bo są szkoły
gdzie nawet mały remont doprowadzi do polepszenia sytuacji i jej funkcjonowania, ale
tak jak to powiedziała radna Kramer w przypadku szkoły podstawowej nr 3 tam są
naprawdę ogromne potrzeby remontowe. Sprawdziliśmy potrzeby, obeszliśmy całą
szkołę od piwnic, aż do samej góry i tak naprawdę oprócz dachu nadaje się wszystko do
remontu. Szczątkowo zostały wymienione tylko kilka okien, jest tam potrzebna
kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod-kan
z dostosowaniem równocześnie do aktualnych potrzeb technicznych.
Ma nadzieję, że powoli zrobimy tą szkołę jak również i Gimnazjum Nr 2, małymi
krokami potrzeby załatwimy.
Jeśli chodzi o szkołę podstawową Nr i 1 i Nr 2 w Jadownikach, to w przypadku szkoły nr
1 mamy ogromny problem z GDDP, ponieważ tam występują ogromne wstrząsy i hałasy.
W tej sprawie byliśmy kilka razy, dyrektor zasypuje GDDP pismami jednak na dzień
dzisiejszy nie chcą do tego się ustosunkować, a nawet przyjąć do wiadomości, że
oddziaływanie drogi nr 4 na obiekt, jak również na stan konstrukcyjny budynku jest tak
duży. Zrobiono juz w tej szkole dużo, pan dyrektor ma pewien plan aby doprowadzić
szkołę do odpowiedniego stanu technicznego. Jeśli natomiast chodzi o szkołę
podstawową Nr 2, szkoła jest w bardzo dobrym stanie co nie znaczy, że nie będziemy jej
remontować, aby parę lat był spokój, aby rodzice i uczniowie byli zadowoleni.
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Radny Stanisław Góra ustosunkował się do zestawienia w sprawie potrzeb
remontowych. Jeśli chodzi o prace remontowe w przedszkolu w Porębie Spytkowskiej,
jest tylko taki lakoniczny wpis –remont studni. Remont studni nie jest tylko sprawa
przedszkola, ponieważ ta studnia stanowi ujecie wody pitnej dla szkoły i dla przedszkola.
Wszystkie zespoły czerpalne znajdują się w budynku szkoły, jeśli dojdzie do awarii,
a dochodziło do niej ostatnio bardzo często to pozbawiona jest wody pitnej zarówno
szkoła jak i przedszkole, weźmy pod uwagę to, że w tych dwóch placówkach występuje
żywienie dzieci. Jest to zadanie bardzo pilne do natychmiastowego wykonania i to jest
priorytet który chciał zasygnalizować.
Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, wszyscy wiemy o tych problemach z wodą,
wspólnie z panem dyrektorem ustaliliśmy, że skoro prace przygotowawcze do budowy
wodociągu są rozpoczęte to będziemy robić wszystko, aby dostawa wody do tych dwóch
placówek była ciągła a dyrektor w tym zakresie podjął pewne czynności.
Pan naczelnik przypomniał jakie są niezbędne do przeprowadzenia remonty w budynku
szkoły i przedszkola.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek

jako mieszkanka osiedla Brzezowieckie i matka

dziecka, które uczęszcza do szkoły podstawowej nr 3, stwierdziła, że budynek szkoły
z zewnątrz wygląda okropnie, nauczyciele robią wszystko, aby w tej szkole było wesoło
ale wesoło to nie znaczy, że ciepło przede wszystkim. W zestawieniu potrzeb

jest

zapisane, że pilna jest wymiana instalacji elektrycznej, owszem tak, ale pilniejsza jest
wymiana okien

bo sprawią one, że będzie cieplej. Ten budynek szkoły wygląda

tragicznie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - odpowiedział, że jako rada na pewno nie pozwolimy
przejść obojętnie obok tego, że w szkole nr 3 jest zimno, o tym będziemy jeszcze
rozmawiać przy analizie projektu budżetu na rok przyszły. Został wywołany temat
kosztów co. w placówkach oświatowych, już teraz można przygotowywać zestawienia
tych kosztów w bieżącym okresie grzewczym, na pewno do tego wrócimy w roku
przyszłym. Następnie przewodniczący stwierdził, że pomysł posłania dzieci sześcioletnich
do klasy pierwszej, tak jak i niektórym radnym nie podoba mu się. Według niego jest to
najbardziej durny pomysł na świecie.
30 minutowa przerwa w obradach
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Obrady po przerwie.
Ad.14. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brzesko na 2008 rok.
Projekt uchwały wraz z autopoprawkami burmistrza objaśniła Skarbnik Gminy Celina
Łanocha.
W nawiązaniu do objaśnień Pani Skarbnik radni w dyskusji poruszyli wprowadzenie
zmian w następujących tematach:
Radny Krzysztof Ojczyk – zapytał o zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 2.500
złotych

w pozycji rożne imprezy sportowo-rekreacyjne dot. to piłki halowej.

Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę 6 tysięcy zł, teraz dajemy kolejne 2,500, jak to
zadanie wygląda w kwestii dotowania go przez powiat ? Zwrócił uwagę na to, ponieważ
jako miasto dokładamy tam duże pieniądze, a nie jesteśmy w ogóle tam widziani. Cały
splendor niestety spada na powiat jako organizatora tych rozgrywek.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała ,jeżeli chodzi o to zwiększenie środków, to
w budżecie tego roku 10 tysięcy było przeznaczone na piłkę halową, ale w trakcie roku
odbywały się różne imprezy i te środki uszczupliły się do kwoty 6 tysięcy złotych. Jeżeli
chodzi o piłkę halową to są przygotowywane umowy na kwotę 6,5 tysiąca, ale nie są
one jeszcze podpisane, tak że tej piłki halowej jeszcze nie dofinansowaliśmy. Pani
skarbnik przedstawiła radnym zapisy z projektu budżetu powiatu brzeskiego, gdzie są
gromadzone dochody i wydatki związane z piłką halową.
Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że skoro dochody

z piłki halowej wystarczą na

pokrycie wszystkich wydatków, to po co my jeszcze dokładamy ? Jest to mała kwota,
ale w tym roku jest to tak jakby precedens, bo nigdy wcześniej nie dokładaliśmy. Mało
tego nikt wcześniej w projekcie budżetu tegorocznego, nie napisał i nie tłumaczył, że to
jest na piłkę halową. Uchwalając budżet mieliśmy wszyscy świadomość, że będą to
środki wydawane na naszą działalność.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w planie budżetu było wyraźnie zapisane, że środki
te

będą przeznaczone na piłkę halową. Środki

nie zostały jeszcze przeznaczone,
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a finalne umowy podpisane. Po raz pierwszy w tym roku są to środki zarówno powiatu
jak i burmistrza Brzeska i stąd to dofinansowanie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podkreślił że wg. niego jest to wydatek zbędny, kto
wnioskuje o tą kwotę, że znalazł się ten wniosek w budżecie ?
Skarbnik Celina łanocha odpowiedziała, że nie jest to kwota konkretnie pod wniosek, na
różne imprezy była planowana kwota 10 tysięcy złotych. W trakcie roku różne imprezy
się odbywały, były również imprezy ponadplanowe, które kosztowały więcej niż
zakładano i na dzień dzisiejszy zostaje nam do końca roku 8 tysięcy, a potrzebujemy 10
tysięcy dlatego jest to przesuniecie. Nie mówi, że jest to konkretnie na piłkę halową, ale
ogólnie na tym zadaniu.
Radna Maria Kądziołka poprosiła o wyjaśnienie :
 Zmniejszenie planów dochodów i udział w podatku od osób prawnych CIT , ani
skarbnik zasygnalizowała, że będzie on zmniejszony, aż o milion złotych skąd to
wynika?
 Jeśli chodzi o zwiększenia w dwóch pozycjach mamy prowizję dla administratora
placu targowego, w jednej pozycji mamy 4,5 tysiąca, a w drugiej 2 tysiące z czego
to wynika, że aż w dwóch pozycjach mamy zabezpieczone środki ?,
 Ochrona zdrowia - dla szpitala w tym momencie przekazujemy dotacje 5 tysięcy
złotych

i 4 tysiące zł. – czy będzie to zakup materiałów i przekazanie ich

w formie darowizny ?
 Realizacja

Gminnego

programu

Profilaktyki

kwota

12

tysięcy

złotych

zwiększenie - na jakie zadanie będzie ta kwota przeznaczona?
 Wprowadzenie bardzo dużej kwoty na nowe zadanie inwestycyjne pn. zakup
i wdrożenie jednolitego systemu
wspomagającymi

księgowo - podatkowego z funkcjami

o łącznej wartości 570 tysięcy złotych. Radna poprosiła

o dokładne wyjaśnienie wprowadzenia tak olbrzymiej kwoty, co w tym programie
będzie, czy w ślad za tym zakupem nastąpi jakaś redukcja etatów ?
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, jeżeli chodzi o zmniejszenie planu dochodów
w podatku od osób prawnych CIT, realizację tych dochodów trudno przewidzieć dlatego,
że my nie mamy tutaj na to żadnego wpływu. W roku ubiegłym była to kwota 1.500
tysięcy złotych, dwa lata temu była to kwota 2 mln złotych, w 2006 roku była to kwota
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ponad 400 tysięcy złotych. W tym roku realizacja na koniec października wyniosła 500
tysięcy złotych i nie ma co się łudzić, że ta realizacja nam do końca roku podskoczy,
największe wpływy z tego tytułu były w okresach wrzesień –październik. Ten podatek
przekazują nam na rachunek Urzędy Skarbowe te gdzie odprowadzane są podatki
dochodowe. Zależy to wszystko od kondycji firm, które mają siedzibę na terenie gminy,
a konkretnie od ilości osób ile jest na terenie gminy zatrudnionych. Jako gmina nie
mamy tutaj żadnych możliwości zweryfikowania czy wpłynięcia na wysokość podatku.
Na rok przyszły z tego tytułu jest zaplanowana kwota 1 mln złotych, tak samo jest jeśli
chodzi o podatek od darowizn czy podatek od czynności cywilno-prawnych.
Jeśli chodzi o prowizje dla administratora placu targowego za pobór opłaty targowej to
na początku listopada wpłynął do nas wniosek o zwiększenie prowizji dla administratora
placu targowego o kwotę 6,500 złotych wniosek z wydziału merytorycznego. Chcąc
zapłacić fakturę za miesiąc październik zdjęliśmy kwotę 2 tysięcy złotych z innego
zadania i dlatego jest rozdzielone na dwie kwoty, 4,5 tysiąca są to tak jakby dodatkowe
środki, natomiast te 2 tysiące przywracamy na zadanie POL 03. Środki te zostały
przesunięte zarządzeniem burmistrza, bo była to faktura terminowa. Jeśli chodzi
o kwotę 4 tysiące zł, są większe dochody z placu, a prowizja jest płacona od dochodów
dlatego też musimy tutaj zwiększyć plan wydatków.
Remont traktu porodowego kwota 5 tysięcy złotych, jest dokładnie tak jak powiedziała
pani radna, kwota 4 tysiące złotych zostanie przeznaczona na zakup materiałów,
a kwota 5 tysięcy złotych zostanie przekazana w formie dotacji dla szpitala. Jeżeli
przekazalibyśmy całą kwotę w formie dotacji to wówczas szpital za tą kwotę kupiłby
mniej materiałów do remontu niż jeżeli byśmy my to zrobili. My za ta kwotę kupimy
zdecydowanie więcej płytek dlatego jest to tak podzielone, że cześć płytek zakupi Urząd
i przekaże szpitalowi

jako darowiznę, a

położenie ich szpital pokryje sobie sam

z dotacji.
Jeśli chodzi o środki Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów
Alkoholowych, te środki przeznaczamy na profilaktykę i szkolenia nie ma konkretnych
wniosków pod tą kwotę w tym roku. W tym roku na pewno nie zostaną

one

rozdysponowane dlatego przejdą na rok następny i jeżeli będzie nadwyżka to zostaną
natychmiast przywrócone na to zadanie.
Zakup systemu programu komputerowego, ma to być system jednolity, który będzie
obsługiwał zarówno wydział budżetowo - księgowy jak również wydział podatków i opłat
lokalnych, to będą te dwa główne wydziały. Skorzystają z tego programu również kadry,
wydział Geodezji, będzie to cały system fakturowania, połączenie z Ewidencją Ludności
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i Ewidencja Działalności Gospodarczej. Te programy mają być spójne, szczególnie przy
wydziale podatków są potrzebne dane np. z ewidencji, i będą sobie same czerpać dane
z tej bazy i innych wydziałów. Obecny system na jakim pracujemy jest juz przestarzały,
kiedyś on się sprawdzał, ale w tej chwili nie nadążamy z przepisami prawa i nowościami.
Musielibyśmy zakupić jakiś system, który

by bazował na Window-się, bo to jest

podstawowa baza na której opierają się inne programy. Jest to kwota duża, nie tyle
jednak kosztuje zakup samej licencji oprogramowania co wdrożenie i przenoszenie
danych do tego systemu. W tym roku ten zakup jest ujmowany w WPI, dlatego iż
chcemy złożyć wniosek do MSWiA, gdzie jest możliwość dofinansowania tego typu
projektów wniosek winien być złożony do końca listopada dlatego to zadanie należy
utworzyć w WPI, a kwota jest już zapisana w projekcie budżetu na 2009 rok. Chcemy
ten temat ruszyć ponieważ w następnym roku będzie przetarg na bankową obsługę
budżetu gminy ten program umożliwiłby nam juz utworzenie indywidualnych kont
podatników, tworzenie faktur czy też nakładów płatniczych z indywidualnymi kodami
a my moglibyśmy już w specyfikacji do przetargu zastrzec sobie, że od 2010 roku po
utworzeniu takich indywidualnych kont księgowanie będzie automatyczne. Chcemy ten
program w 2009 roku wdrożyć bo będzie bardzo dużo z tym pracy i trudna praca bo
będzie dwutorowe księgowanie, ale zdecydowanie ułatwi to prace w 2010 roku. Co do
redukcji etatów to trudno wypowiadać się w chwili obecnej jakie będą oszczędności
z tego tytułu, na dzień dzisiejszy nie da się tego określić, dopiero po jego wdrożeniu. Być
może będzie to tak, że ktoś odejdzie na emeryturę i nie będziemy już nikogo przyjmować
na jego miejsce, ale na pewno w znacznym stopniu usprawni nam to pracę.
Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że nie uciekniemy od centralizacji i pełnej obsługi
księgowej. Kwota jest gigantyczna, ale ma nadzieję ,że to będzie warte swojej ceny. Jeśli
chodzi o kwotę 2,5 tysiąca złotych na piłkę halową zasugerował, aby w związku z tym iż
nadwyżka środków na koncie piłki halowej jest znaczna, a mamy uchwalać środki
finansowe na kulturę fizyczna i sport, to proponuje wydać te pieniądze tam, gdzie
dotyka to sportu na terenie gminy np. Kręgielni gdzie zawsze się tam coś dzieje, a osoby
tam pracujące robią to społecznie. Warto dofinansować tą działalność, czyli kręgle dla
naszej społeczności, dać na naszą działalność, a nie finansować innej
samorządu terytorialnego .

jednostki
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Radna Maria Kądziołka – odnosząc się do zakupu programu - na pewno program ułatwi
pracę, ale pierwszy raz spotkałam się z programem, który tyle kosztuje, musimy
zastanowić się nad tym i podjąć decyzję w tej sprawie.
Do końca listopada macie państwo złożyć wnioski o dofinansowanie do programu, jaka
jest możliwość, szansa oraz wielkości tego dofinansowania ?
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, w Rozporządzeniu

nie ma podanej kwoty

wielkości dofinansowania, więc można rozumieć, że możemy otrzymać nawet 100 %
dofinansowania, natomiast wiemy z różnych źródeł, że 100 procent dofinansowania nie
wchodzi w rachubę. Zastanawiamy się nad kwotą 300 tysięcy, gdyż chodzi o to, aby była
to kwota realna. Wiemy już że 100 procent dofinansowania nie otrzymamy i taki
wniosek

zostanie odrzucony już na wstępie, a z Rozporządzenia nie wynika że

dofinansowanie jest 50 czy nawet 70 %. Zastanawiamy się jaką kwotę dofinansowania
wpisać aby wniosek miał szanse powodzenia.
Radna Katarzyna

Pacewicz-Pyrek

majątkowych i bieżących. W

stwierdziła, że mamy zmniejszenia wydatków

wydatkach majątkowych jest zapis dot. odwodnienia

terenów przy ulicy Podgórskiej w Jadownikach z kwoty 80 tysięcy złotych do kwoty
30.479 zł., ta różnica jest bardzo duża, czy nie można jej wykorzystać np. na
odwodnienie ulicy Bocznej na której jest ten sam problem i też w Jadownikach ?
Ponadto, radna stwierdziła, że przeraża ją wielkość zadania pn. wodociąg w Porębie
Spytkowskiej.
Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że zmniejszenie wydatków na tym zadaniu
nastąpiło ponieważ jest już koniec listopada i fizycznie tych środków nie da się już
wykorzystać.
Burmistrz Grzegorz Wawryka

dojaśnił, że przetarg na to zadanie był niedawno

rozstrzygnięty , środki nie przepadają będzie ich po prostu więcej w roku przyszłym.
Cześć zadania realizował powiat.
Radny Mirosław Wiśniowski – w zmianach budżetowych mamy propozycję adaptacji
szkoły podstawowej w Wokowicach na potrzeby przedszkola kwota 10.315 złotych.
Z kolei w informacji o realizacji zadań otrzymaliśmy informację o remoncie przedszkola
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w Wokowicach, planowany zakres remontu został wykonany zgodnie z umową do dnia
10.09.2008 roku, a odebrany w dniu 16,10.2008 roku.
W tej informacji brak jest podania kwoty, która została wydana zgodnie z tą umową
i prosi o informacje. Radny zapytał dlaczego na to przedszkole wydajemy tak jakby
podwójną kwotę raz na remont, a drugi raz na adaptację, pytanie czy aż tak dużo dzieci
jest do zagospodarowania w tym przedszkolu ? czy jakieś inne względy decydują o tym
że te pieniądze trzeba gdzieś tak na koniec roku upchać ? Ponadto, radny poprosił
o przybliżenie na jakim etapie jest budowa garażu OSP, bo kilka miesięcy temu kiedy
byliśmy tam jako zespół kontrolny nie wyglądało to najlepiej.
Skarbnik Celinała łanocha odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zadanie dot. adaptacji
budynku przedszkola w Wokowicach było to zadanie zapisane w projekcie budżetu
i w czasie dyskusji radni nie wnosili żadnych zastrzeżeń, że to zadanie jest niepotrzebne
lub że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Zaplanowany na ten rok zakres zadań został
wykonany, a o

pozostałą kwotę zmniejszamy. Są to zmniejszenia które idą na

zmniejszenia deficytu i naszego zadłużenia.
Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że analizując uchwalony budżet, wiele zadań
było wpisanych na takiej zasadzie, że były to państwa radnych propozycje, ale nie było
na to zadanie żadnych dokumentacji, koncepcji ani żadnych pozwoleń. Cykl realizacji
inwestycji trwa około 2 lat, w tym roku

wykonaliśmy dokumentacje, uzyskaliśmy

pozwolenie i wiele inwestycji jest już rozpoczętych. Nie wszystkie inwestycje da się
wykonać od razu, dlatego że w tej chwili jest problem ze znalezieniem osób, które mogą
wykonać dokumentację. Chcemy to zadanie wykonać w przyszłym roku tak, aby od
września to przedszkole mogło być otwarte, ale musicie państwo wziąć pod uwagę to, że
w budżecie tego roku była zabezpieczona kwota 80 tysięcy na dokumentację i adaptacje
budynku. Wykonano kosztorys z którego wynika, że jest to kwota około 500 tysięcy
złotych. Zaraz po nowym roku rozpiszemy przetarg na wykonawstwo i ma nadzieję, że od
1 września dzieci będą mogły uczęszczać do tzw. zespołu szkolnego.
Radna Maria Kądziołka - w związku z faktem, iż istnieje możliwość iż otrzymamy
dofinansowanie

na

zakup

i

wdrożenie

programu

komputerowego

o

którym

dyskutowaliśmy, w wysokości nawet do 100%, właściwym będzie, abyśmy przyjęli to
zadanie do budżetu. Ponadto, Radna zgłosiła formalny wniosek, aby na bieżąco rada
była informowana o fakcie otrzymania, bądź nie otrzymania dofinansowania, bo nie
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widzi możliwości, aby z budżetu gminy całą kwotę przeznaczyć na zakup
przedmiotowego program.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa, że powyższy program komputerowy znacznie
usprawni prace w Urzędzie, jest to inwestycja dobra, a jak się będzie sprawdzać to
zobaczymy w przyszłości.
Burmistrz Grzegorz Wawryka – zobowiązał się do bieżącego informowania radnych
w zakresie spraw związanych z zakupem programu oraz środków pozyskanych na jego
zakup.
Ponadto, udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na zapytanie Pani radnej Marii Kądziołka dot.
rezygnacji z zakupu kontenerów mieszkalnych.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały z autopoprawką burmistrza – został przyjęty 19, za – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/228/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej
w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia
zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały
został przyjęty 19 za – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/229/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku

–
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w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23
stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pomocy
finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie
koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego
w dolinie rzeki Uszwicy”.
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)
3) projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej

w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały

–

został przyjęty 19 za – jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/230/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23
stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa
Małopolskiego
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
4) projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał ,że projekt uchwały został zaopiniowany
przez wszystkie komisje .W sprawozdaniach z komisji były czytane wnioski i opinie.
Następnie

zgłosił wniosek o przegłosowanie poprawki do projektu uchwały, która

została wypracowana przez Komisję Gospodarki Finansowej :
- w ppkt.2 § 1 litera”d” 2) od budynków lub ich części:
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych tam jest kwota 3,57 od 1 m2, a propozycja komisji Gospodarki Finansowej
to – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Zmiana ta została na komisji dokładnie
przedyskutowana. Była również propozycja, aby zwrócić się do naszych posłów, aby
dokonać na przyszłość zmiany w przepisach podatkowych ,by podatnicy prowadzący
działalność płacili równo ,bo nie może być tak, że lekarze którzy dobrze zarabiają na
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praktykach prywatnych płacą 4-krotnie niższe podatki niż inne zawody, które borykają
się z codziennymi problemami

i taki projekt apelu podejmiemy na najbliższej

grudniowej sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Finansowej aby
stawka podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych wynosiła – 4,01 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej
Za wnioskiem głosowano 18 za, 1 wstrzymujący.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały

–

został przyjęty 13 za, 5 wstrzymujących.
Uchwała Nr XXXIV/231/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
5.) projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały

–

został przyjęty 17 za, 1 wstrzymujących
Uchwała Nr XXXIV/232/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
6.) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały –
został przyjęty 18 za jednogłośnie
Uchwała Nr XXXIV/233/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
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w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
7.) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej
w

drodze

inkasa,

wyznaczenia

inkasenta

i

określenia

stawki

prowizyjnego

wynagradzania za inkaso,
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zgłosił poprawkę do projektu uchwały aby dodać
w §2 Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2010r.
Za wprowadzeniem powyższej poprawki do projektu uchwały głosowano 18 za
1 wstrzymujący
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały

–

został przyjęty 18 za, przy 19 obecnych radnych, 1 radny nie głosował.
Uchwała Nr XXXIV/234/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały zarządzającej pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
8.) projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok
2009,
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały – został przyjęty
19 za – jednogłośnie
Uchwała Nr XXXIV/235/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2009,
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
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9.) projekt uchwały w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2009 liczby
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
osób taksówką na terenie Gminy Brzesko.
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały –został przyjęty
18 za, 1 wstrzymujący
Uchwała Nr XXXIV/236/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2009 liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na terenie Gminy
Brzesko.
( uchwała stanowi załącznik do protokołu)
10.) projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli

nieruchomości

za

świadczenie

usług

w

zakresie

odbierania

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko,
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały –został przyjęty
14 z ,5 wstrzymujących
Uchwała Nr XXXIV/237/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za świadczenie usług w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko,
( uchwała stanowi załącznik do protokołu)
11.) projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Mokrzyskach
Radny Marek Adamczyk jako radny z Mokrzysk przedstawił zebranym uzasadnienie do
projektu uchwały jw.
W imieniu rady sołeckiej i parafii wsi Mokrzyska prosi o podjęcie powyższej uchwały.
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały –został przyjęty
17 za, 1 wstrzymujący
Uchwała Nr XXXIV/238/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Mokrzyskach
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(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
12.) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały – został przyjęty
16 za, 1 wstrzymujący
Uchwała Nr XXXIV/239/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany nazwy drodze położonej w Brzesku.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
13.) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały – został przyjęty
17 za jednogłośnie
Uchwała Nr XXXIV/240/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany nazwy drodze położonej w Brzesku.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
14.) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr
XXX/217/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie programu współpracy
Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy na rok 2009.
Projekt uchwały objaśnił przewodniczący Krzysztof Ojczyk
Wiceprzewodniczący Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały – został przyjęty
16 za jednogłośnie
Uchwała Nr XXXIV/241/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXX/217/2008 z dnia
28 października 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Brzesko
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy na rok 2009.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
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Ad.15. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka.
Odpowiedź Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek
1. Naczelnik Wydziału EKiS przeprowadzi konsultacje z dyrektorami szkół przy,
których są usytuowane strzeżone przejścia dla pieszych przez „stopki" w sprawie
polepszenia pracy zatrudnionych tam pracowników i podejmie stosowne decyzje
w tym zakresie.

2. Dot. energooszczędnych żarówek - problem oszczędności energii nie pozostaje
na uboczu naszych działań edukacyjnych. Już w pierwszych dniach grudnia
poszerzony zostanie zakres naszej ścieżki ekologicznej o dodatkowe tablice
w tym największą /Imx2m/ dotycząca oszczędności energii/ woda gaz,
en.elektyrczna/, przy której nauczyciele będą

mogli szeroko omawiać

zagadnienie - w tym zasadność korzystania z żarówek energooszczędnych. Model
tablicy do wglądu w ref. GKiOS-pok.lll.
Odpowiedź Radnej Jadwidze Kramer
Jeśli chodzi o wpisanie daty 15 sierpnia do kalendarza imprez , burmistrz poprosił
o propozycje w tym zakresie ,ponieważ ta data jest w okresie wakacyjnym. Jest to
zwyczaj świętowania tzw. długich weekendów jak np. 1 Maja i innych. Musimy się
zastanowić w jakiej to będzie formie ,bo zarówno jest to święto religijne jak
i państwowe, większość mieszkańców wyjeżdża lub chodzi na pielgrzymki. Jest to
święto, które na pewno trzeba promować, ale musimy się zastanowić jaka będzie tego
forma.
Odpowiedź Radnemu Lechowi Pikule
Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Brzesko/uchwała RM XL/267/2006/ Paragraf 4 pkt.6 „właściciele nieruchomości mają
obowiązek niezwłocznego usunięcia błota śniegu , lodu z chodników położonych wzdłuż
należących do nich nieruchomości przy czym oczyszczanie z lodu śniegu winno być
realizowane przez odgarniecie/ a nie posypanie

solą/ w miejsce nie powodujące

zakłóceń w ruchu. Do usuwania śliskości zaleca się stosować piasek, kruszywo
naturalne lub sztuczne o odziarnieniu do 4 mm.
Zgodnie z powyższym zapisem stosowanie soli do usuwania śliskości jest niewłaściwe,
W tej sprawie przygotujemy ogłoszenia które będą na tablicach ogłoszeń oraz zwrócimy
się z prośbą do ks. proboszczów o odczytanie tego apelu.
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Odpowiedź Radnemu Franciszkowi Brzykowi
1. Rozważam z moimi współpracownikami koncepcję powrotu BIM-u w struktury
MOK. Zresztą nowe regulacje prawne zapewne zmuszą nas do takiego działania.
Nie jestem przekonany do wydawania gazety lokalnej przez podmiot zewnętrzny.
O naszych lokalnych sprawach powinni pisać dziennikarze związani z gminą.
Jestem zwolennikiem warsztatów dziennikarskich dla wszystkich chcących
spróbować sił w pisaniu i publikowaniu. Należy przypomnieć , że dalej jesteśmy
otwarci na materiały i teksty dostarczane przez mieszkańców do redakcji BIM-u,
mimo. Będę rozmawiał w najbliższym czasie z zespołem i współpracownikami
BIM-u , aby ich zaktywizować.

2. W dniu 20 września do Okocimia na zaproszenie organizatorów udała się drużyna
siatkarska UM, która miała rozegrać mecz z drużyną Okocimia. W składzie
drużyny był Sekretarz redakcji BIM Marek Kotfis, który łącząc przyjemne
z pożytecznym miał zapisać relacje z zapowiedzianego pikniku. Pogoda, która
jest niezależnym reżyserem, była deszczowa co spowodowało odwołanie meczu
na wolnym powietrzu i przeniesienie go do nowej hali sportowej. Jednak i tam
warunki były niesprzyjające do gry , gdyż przeprowadzana była próba zespołu
mającego mieć występ jako „gwiazda wieczoru". Według relacji pana Marka
Kotfisa, który przebywał w Okocimiu, wydobywające się dymy z aparatury
mającej uatrakcyjnić występ uniemożliwiały zrobienie czytelnych zdjęć. Jak
zawsze informujemy organizatorów o całkowitej otwartości na zamieszczanie
tekstów i prosimy o dostarczenie relacji oraz zdjęć. O pikniku ukazały się 24
września informacje( obszerne) na stronie internetowej UM. W tym czasie było
organizowanych na terenie naszej gminy wiele uroczystości jak np. uroczysta
sesja w dniu 10 listopada, występ w kościele który zresztą był bardzo ładny i na
pewno nie było złośliwości z naszej strony aby o nim nie pisać. Mamy informacje,
że organizacja tych uroczystości została przez mieszkańców odebrana dobrze
i zapewne jakąś informację na ten temat w najbliższym BIMIE zamieścimy, była
również odpowiednia informacja na stronie internetowej więc chyba nic złego się
tutaj nie stało.
Radny Franciszek Brzyk nawiązał do odpowiedzi burmistrza, panie burmistrzu pięknie
pan mi odpowiedział ,ale chyba mnie pan nie zrozumiał. Nie chodzi o mnie jako
o Franciszka Brzyka, bo nie zamierzam siebie promować. Jednak jako czytelnik BIMU
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czytam coś , jak np. w ostatnim Przeglądzie Brzeskim są takie informacje i jeżeli
redaktor z tego pisma potrafił przyjść do kościoła nie zaproszony, robił zdjęcia i umieścił
informacje z przebiegu uroczystości w gazecie, to wobec tego ja będę wnioskował
o zdjęcie środków na wydatki dla BIM skoro jest taki pluralizm.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, nie każda informacja jest zamieszczana
w gazetach. Mamy np. 5 gazet lokalnych i każda z nich pisze co innego. Na pewno nie
stało się tak dlatego ,że nie chcieliśmy o tym napisać.
O występach młodzieży, informowały plakaty zapraszające na obchody Święta
Niepodległości, jest piękna informacja ze zdjęciami na strome internetowej UM.
Zapewne w najbliższym czasie redakcja BIM przybliży osiągnięcia artystyczne młodzieży
z PG nr 1.
Radny Franciszek Brzyk – stwierdził, że chodzi mu głównie o to aby ktoś kto obserwuje
życie lokalne dostrzegał pewne fakty, o to walczył kilka miesięcy temu gdy była mowa
o BIM-ie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że też o to prosił, bo każdy z nas może mieć
inną wizję na funkcjonowanie BIMU. Prosiłem radnych, aby każdy z nich napisał jakiś
artykuł do BIMU, Pani radna Pacewicz napisała artykuły i zostały one umieszczone
w BIMIE. Jeśli tylko ktoś ma coś do napisania to redakcja jest otwarta. Cały czas
winniśmy pracować nad formą, a nie obrażać się, że jakaś informacja nie została
zamieszczona.
Odpowiedź na druga interpelację: Obecnie po konkursie ofert zlecono opracowanie
MPZP dla Osiedla Słotwina II i terenu położonego w Mokrzyskach, który stanowi mienie
Gminne.
Wartość umowy wynosi około 54 000 zł. z terminem opracowania w trzecim kwartale
2009 roku. W związku z tym zapłata nastąpi w roku 2009 i dlatego część środków
została niewykorzystana i jest przywrócona w projekcie budżetu.
W miesiącu wrześniu przyznano środki finansowe na dokumentację niezbędną dla
„ustalenia lokalizacji drogi" Kasztanki zgodnie z ustawą „o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych".
Spodziewano się jednak wcześniej zapowiadanej zmiany wyżej wymienionej ustawy oraz
innych ustaw, które mają wpływ na zakres potrzebnej dokumentacji. Dopiero
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lO września 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy „o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych". Ustawa ta w miejsce
decyzji ULD oraz pozwolenia na budowę

wprowadza decyzja o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej. Z kolei ustawy z dnia 3 października 2008 r.: o zmianie ustawy
o ochronie przyrody i o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, wprowadzają nowe wymagania
i procedury dla prowadzenia inwestycji drogowych.
Mimo

tego,

że

zmiany ustawowe

nastąpiły

stosunkowo

późno

(wrzesień,

październik) nie zaniechano działań w zakresie przygotowania inwestycji. Posiadaną
w zasobach Urzędu dokumentację ul. Kasztanki przekazano do Wydziału Geodezji
Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, celem przygotowania projektów podziałów
nieruchomości.
Wydział Geodezji na tej podstawie dokonał wyceny kosztów związanych z projektami
podziałów i wykupów.
Kwotę w wysokości 232 tyś. zł. zabezpieczono w projekcie budżetu Gminy 2009 roku na
wykonanie projektów podziałów, a kwotę 100 tyś. zł. zabezpieczono na wykup gruntów.
Jak wynika z powyższego mimo, że przyjęto stosunkowo późno nowe akty prawne, które
determinują zakres dokumentacji jednak wykonano działania, które były możliwe do
zrealizowania.
Zmniejszenie budżetu dla tego zadania w dniu dzisiejszym i zabezpieczenie stosownej
kwoty w projekcie budżetu na 2009 pozwoli skompletować pozostałą dokumentację
niezbędną do uzyskania decyzji administracyjnej „na realizacje inwestycji drogowej".
Wniosek pana Przewodniczącego Ojczyka dot. budowy oświetlenia na tej ulicy, zadanie
zostało umieszczone jako jedno z wielu tego typu zadań w prowizorium budżetowym
2009r, a jego realizacja zależeć będzie od wielkości środków finansowych
przeznaczonych na budowę nowych oświetleń , może w ramach opracowania projektu
ulicy Kasztanki ten wniosek uda nam się zrealizować.
Odpowiedź Radnemu

Adamowi Kwaśniakowi

dot. remontu dworca PKP

-

jest

zabezpieczona kwota 500 tysięcy złotych na dwa lata i jest to nasza kwota nie PKP.
W tej chwili prowadzimy rozmowy
przygotowywane

w

sprawie

remontu

dworca

PKP jest

ogólne porozumienie o zasadach współpracy, które powinno być

podpisane w najbliższym czasie. Równocześnie będzie przygotowywana szczegółowa
umowa na wspólną budowę parkingu w miejscu, w którym obecnie stoi budynek
magazynowy a który przeznaczony jest bo wyburzenia. Mamy nadzieję, że PKP
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przeznaczy własne środki wszystko będzie zależało od tego czy będą w stanie u siebie te
środki zabezpieczyć. Gdyby się nam to udało zorganizować to w ramach remontu ulicy
Solskiego ten końcowy fragment zostanie odrestaurowany.
Odpowiedź Radnej Katarzynie Pacewicz-Pyrek dot. utworzenia straży miejskiej. Jest to
na pewno dobre rozwiązanie, ale w tej chwili na takie rozwiązanie nas nie stać.
Burmistrz ma propozycje wprowadzenia takiego rozwiązania, aby w ramach umowy
z policją, zabezpieczyć środki dodatkowe i w przyszłym roku spisać takie porozumienie
z policją na dodatkowe etaty i wówczas taki policjant jest wykorzystywany przez Urząd
np. przez 3 godziny dziennie.
Rzeczywiście jest wiele uwag i skarg dot. utrzymania czystości, a to w jakimś sensie by
pomogło te problemy rozwiązać. Wiemy, że takie rozwiązania są już przez niektóre
gminy stosowane i sprawdzają się.
Odpowiedź Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztofowi Ojczykowi
Naczelnik Wydziału EKiS wystosuje pismo do Dyrektorów placówek oświatowych
z przypomnieniem o utrzymaniu obejścia przy placówkach oświatowych w warunkach
zimowych.
Odpowiedź na pytanie Pana Edwarda Knagi w sprawie wycinki drzew w rejonie kamery
usytuowanej w rejonie cmentarza żydowskiego w Brzesku.
W trakcie odbioru monitoringu Policja zgłaszała potrzebę wycinki lub przycięcia
niektórych drzew w rejonie zamontowanych kamer. Po dokładnym zbadaniu tej sprawy
okazało się, że drzewo które zasłania częściowo podgląd z w/w kamery rośnie na
terenie cmentarza żydowskiego i nie można go wyciąć bez zgody właściciela. Urząd
Miejski wystąpi do właściciela w sprawie wycięcia drzewa. Do czasu załatwienia spraw
związanych z wycinką drzewa zostaną przycięte niektóre gałęzie (gdyż Gmina Brzesko na
podstawie stosownego porozumienia wykonuje na tym obiekcie prace porządkowe).
Ponadto w najbliższym czasie pracownicy interwencyjni poprzycinają gałęzie również
w rejonie innych kamer gdyż problem ograniczenia widoczności przez drzewa dotyczy
również kilku innych kamer.
Projekt przebudowy ulicy Kossaka od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej jest zaplanowany
w budżecie na 2009 rok. Natomiast dalsza kontynuacja budowy aż do połączenia z ul.
Kościuszki musi być rozważona pod względem możliwości finansowych Gminy.
Propozycja, aby ulice Kossaka wnioskować o dofinansowanie z Narodowego Planu
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Przebudowy Dróg Lokalnych wymaga zastanowienia ponieważ wyżej oceniane są drogi
łączące szlaki komunikacyjne wyższego rzędu czyli drogi powiatowe, wojewódzkie
krajowe. Na pewno w kolejnych latach będziemy przygotowywali kolejne wnioski na
drogi, ale aby mogły być one odpowiednio punktowane to winny zawierać one te
standardy zapisane w Rozporządzeniu. Jeżeli chodzi o dokumentację ulicy Kossaka,
tam faktycznie była wykonana dokumentacja ale w 1997 roku , ważność jej już nie jest
aktualna , przepisy prawa budowlanego już wielokrotnie się zmieniły i będzie musiała
zostać zaktualizowana lub wykonana na nowo.
Odpowiedź radnemu Tadeuszowi Ciurejowi -żwirowanie ul Oświecenia
Żwirowanie zostało zlecone firmie Transbet z terminem do 15.11.08, jednakże
w związku z trudnościami zakupu kruszywa hutniczego /prawie wszystko na autostradę/
i jeszcze poprzednie zobowiązania firmy termin ten uległ wy dłużeniu. Wg oświadczenia
p.Myszki /Transbet/ zadanie zostanie wykonane do końca listopada br.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk nawiązał do planowanego
i wykonanie dokumentacji na ul. Kasztanki

zadania doświetlenie

wzdłuż do ulicy Bernackiego. Na

skrzyżowaniu w kierunku Leszczyn jest słup, budują się tam również 4 domy i tam ta
lampa mogłaby zostać zamontowana, niezależnie od projektowanej drogi. Druga rzecz
o którą proszą mieszkańcy ,to gdy będą wykupywane grunty w ramach przygotowania
inwestycji do realizacji to można położyć kabel wzdłuż tej drogi tak, aby kiedyś
podłączyć słupy w przyszłości jeżeli będą powstawać nowe domy.
Można już przewidzieć pociągnięcie tego kabla z dołu do góry lub odwrotnie.
Jeśli chodzi o utworzenie straży miejskiej ,przewodniczący stwierdził, że pod takim
projektem podpisuje się obiema rękami , bo wszyscy widzimy jaki jest

problem.

Zatrudniając tą jedną osobę z policji, prawdę mówiąc niewiele zyskamy, bo aby ktoś
kogoś mógł skontrolować, to musi zostać wpuszczony do domu , przecież w Urzędzie
były osoby upoważnione do kontroli ? . Kontrola

wywozu nieczystości jest mało

skuteczna bo pokazało nam to życie. Natomiast przy pomocy straży miejskiej możemy
kontrolować sposób odprowadzania ścieków ,obowiązek przyłączenia się mieszkańców
do sieci wodociągowej - jeżeli takowa istnieje ,dzikie wysypiska śmieci, złe parkowanie,
czy sypanie solą na kostkę

i odśnieżanie chodników . Jest taka ilość spraw

do

wyegzekwowania, które można by przy pomocy straży miejskiej wymusić. Nie potrzeba
nam dużej ilości strażników miejskich wystarczą nam np. 3 osoby. Komisja również
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podjęła taki wniosek i w jakiejś części temat byłby załatwiony. Niewątpliwie należy się
przyglądnąć budżetowi, mamy na to jeszcze parę dni i jest to temat na czasie.
Od 1 stycznia nie uda się nam straży miejskiej powołać , bo poza zmianami w budżecie
musiałaby zostać podjęta uchwała intencyjna, musimy przygotować lokum i inne
sprawy z tym związane.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził ,że temat utworzenia straży miejskiej należy
dokładnie przeanalizować , zapoznać się z obowiązującymi procedurami, zaplanujemy to
zadanie np. na 2010 rok , przedstawiona przez niego propozycja zatrudnienia jednego z
policjantów jest znacznie tańsza.
Przewodniczący Krzysztof

Ojczyk

stwierdził, że jeżeli zatrudnimy policjanta to nie

będziemy mieli żadnego wpływu na to, co on będzie robił, poza tym, że go opłacimy.
Straż Miejska podlega bezpośrednio burmistrzowi i mamy na to wpływ co się dzieje,
przychody z nałożonych przez straż mandatów będą wpływać do budżetu gminy, a nie
do budżetu policji.
Ad.16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy
Odpowiedzi jw. w pkc. 15 udzielił burmistrz Grzegorz Wawryka.
Ad.17. Odpowiedzi na zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy
Zapytań brak.
Ad.18. Wolne wnioski i zapytania
Radna Maria Kądziołka
 W imieniu własnym, Zarządu Osiedla oraz mieszkańców podziękowała Panu
Burmistrzowi za zaangażowanie oraz wysiłek włożony w utworzenie na Osiedlu
Kościuszki - Ogrodowa świetlicę środowiskową. Świetlica działa dopiero od kilku
dni, a Kawiarenka Internetowa obsadzona jest w 100%, odbyło się również
pierwsze spotkanie Klubu Seniora. Panie Burmistrzu bardzo dziękuję za pomoc
w uruchomieniu świetlicy.
 Rada Miejska podjęła wniosek, aby do końca września przygotowane
i przedstawione zostały procedury wyłonienia niezależnego wydawcy BIMU. Do
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tego czasu nie mamy informacji jakie kroki zostały poczynione i czy w ogóle
zostały takie działania podjęte - prosi aby pan burmistrz przybliżył radnym czy
wniosek Rady Miejskiej został zrealizowany ? Mamy już koniec miesiąca
listopada i pozostał miesiąc czasu do nowego roku i nowego budżetu.
 Na ostatniej sesji radny Franciszek Brzyk złożył interpelację dot. naszych
gminnych spółek, szczególnie dot. prezesów tych Spółek. Radna prosi
o zapoznanie radnych z treścią odpowiedzi na tą interpelację, bo te sprawy nas
interesują.
Radna Apolonia Warzecha

przypomniała, że był taki czas kiedy mówiło się

o wypożyczeniu, dzierżawie a może w przyszłości zakupie dla potrzeb gminy lodowiska.
Czy zostały w tym temacie przeprowadzone jakieś rozmowy, poprosiła pana burmistrza
o przybliżenie tego tematu.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zawnioskowała do radnych, aby interpelacje pisemne
które składają na sesji były jednocześnie przesyłane droga mailową do Biura Rady, co
znacznie usprawni prace w czasie pisania protokołu z obrad sesji.
Radna Jadwiga Kramer podziękowała panu burmistrzowi za bardzo ubogaconą formułę
obchodów święta 11 listopada. Radna zgłosiła propozycje, aby w miesiącach w których
obchodzimy święta narodowe maj, sierpień i listopad , to naszego regionalnego pisma
BIM dołączona została flaga państwowa.
Radny Stanisław Góra poinformował, że bardzo go cieszy fakt, że w dniu dzisiejszym
przeznaczyliśmy środki finansowe na zwiększenie bezpieczeństwa p. powodziowego
w rejonie rzeki Uszwicy.
Gmina Brzesko uczestniczy 25% w kosztach realizacji tego zadania, zapytał czy
mieliśmy lub mamy wpływ na jego zakres rzeczowy. Czy poszły wskazania, wytyczne
które w szczególny sposób wskażą miejsca zagrożeń na terenie naszej gminy, czy po
prostu zostawiamy to opracowującemu koncepcję a później przedstawimy ewentualne
swoje uwagi. Nie należy ukrywać, że miejsc takich niewidocznych jest wiele i wiąże
z tym programem jego miejscowość pewne nadzieje.
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Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił burmistrz Grzegorz Wawryka.
Odp. radnej Marii Kądziołka

1. Jeżeli chodzi o BIM, to umowa na wydawnictwo była spisana do końca roku. W tej
chwili mamy kilka koncepcji, one są na etapie opracowania, jeżeli radni zechcą
to możemy ten temat na komisjach przedyskutować. Wydaje się chyba zasadne,
że niezłą formułą byłoby powrócić z BIM do MOK-u i aby w ramach MOKU ten
BIM mógł być wydawany.
Jeżeli chodzi o formułę ,prosi radnych bo często są tutaj krytyczne uwagi, ale
rozwiązania mogą być różne. Wydaje się, że jakieś ciekawe tematy

należy

poruszać a państwo nie chcecie pisać artykułów. Nikt z nas nie ma monopolu na
mądrość, więc im więcej osób pisze i podsyła tematy tym gazeta jest ciekawsza.
2. Zapytanie dot. odpowiedzi na interpelację radnego Brzyka, radny

złożył

interpelację na sesji listopadowej i jeszcze odpowiedzi na nią nie otrzymał. Jeżeli
odpowiedź będzie gotowa to prześlemy ją do wiadomości radnym.
Odp. radnej Apoloni Warzecha
W sprawie lodowiska byliśmy z panią radną Pacewicz i radnym Kubasem w Olkuszu,
rozważaliśmy ten temat. Cena zakupu takiego lodowiska jest bardzo wysoka i nie
wiadomo czy by się ono u nas sprawdziło. Rozważaliśmy propozycje wypożyczenia tego
lodowiska na miesiąc czasu, ale chcielibyśmy uzyskać w tym temacie opinie radnych
gdyż koszt takiego wypożyczenia jest dosyć wysoki około 30 tysięcy złotych, natomiast
sam zakup idzie w kwotę kilkuset tysięcy złotych, mamy obawy czy to lodowisko będzie
cały rok wykorzystane.
Odp. Radnej Jadwidze Kramer
Faktycznie organizacja obchodów święta 11 listopada w tym roku została przez
mieszkańców pozytywnie odebrana, będziemy te działania kontynuować w roku
przyszłym, jeżeli radni mają jakieś szczególne propozycje wzbogacenia tych obchodów to
jesteśmy na nie otwarci.
Odp. Radnemu Stanisławowi Góra
Gmina Brzesko ma udział w budowie zbiorników retencyjnych nie 25 % ale 4 %, więc
udział naszej gminy nie jest zbyt wysoki. Będziemy te działania koordynowali, ale nie
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będziemy mieli znaczącego zdania na to co się będzie działo. Musimy jednak myśleć
o jakimś zabezpieczeniu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, bardzo podoba mu się pomysł przeniesienia
redakcji BIMU do MOK, miejsca gdzie kiedyś swobodnie się pisało, bez jakichkolwiek
nacisków. BIM wpisał się w MOK, miała tam swoją siedzibę redakcji, odbywały się tam
różne imprezy kulturalne. Ma nadzieję, że do takich zmian dojdzie w miesiącu grudniu,
bo jako radni rozmawiamy na ten temat, ten temat żyje i musimy wypracować jakieś
rozwiązania. Na pewno będziemy o tym rozmawiać na komisjach kolejny już raz.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma jakie wpłynęły do Rady Miejskiej
celem ich rozpatrzenia.

1. Do wiadomości RM Skarga Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska

na

pracownika Urzędu Miejskiego w Brzesku – skargę zgodnie z kompetencjami
rozpatrzy Pan Burmistrz /Przewodniczący przytoczył treść powyższej skargi/.

2. Pismo Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska

dot. uchylenia uchwały Nr

1/2005 wsi Mokrzyska z dnia 26.02.2005 roku /przewodniczący przytoczył treść
powyższego pisma/. Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał się z całością
dokumentacji z zebrania wiejskiego odbytego w tym dniu, przeprowadził również
konsultacje z Panem Sekretarzem i otrzymał odpowiedź, że powyższa uchwała
nie może zostać uchylona przez Radę Miejską w Brzesku, jedynym organem który
może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego jest Burmistrz mówi o tym &23 ust.2
Statutu wsi Mokrzyska. Na podstawie art.91 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym

w związku z & 22 Statutu Samorządu mieszkańców sołectwa

Mokrzyska można stwierdzić, że najdłuższy możliwy termin do uchylenia uchwały
wynosi 44 dni, natomiast od podjęcia powyższej uchwały minęło ponad 3 lata.
Fakt, że było kilka głosowań, które zostały ujęte w jednej uchwale nie może
stanowić o jej nieważności. Ze statutu wsi Mokrzyska jasno wynika, że uchwały
sołectwa bada burmistrz i on też jest władny uchylić tą uchwałę, jeżeli decyzja
jest negatywna, wówczas osoba która wnosi o uchylenie uchwały

może się

odwołać do organu stanowiącego czyli do rady. Brak jest w dokumentach pisma
że takie zastrzeżenie zostało wniesione aby uchylić uchwałę, brak jest również
stanowiska burmistrza, więc na dobrą sprawę jako rada nie możemy tego
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rozpatrzyć. Od podjęcia uchwały minęły ponad trzy lata te terminy zgodnie
z ustawą zostały dawno przekroczone. Sentencja tego pisma jest taka, że
w minionym czasie nikt nie wniósł uwag do podjętych uchwał dlatego możemy
domniemywać, że wszystko jest w porządku. Pisma nie możemy potraktować
jako skargę bo w przypadku zebrania ciężko to nazwać i by miało to charakter
typu skargowego .Do Pana Zachary została przesłana odpowiedz na powyższe
pismo.
Ponadto, radni na zapytanie radnej Marii Kądziołka rozważyli propozycje odbywania
sesji w poniedziałki, ze względu na to, iż nasi posłowie mają z reguły poniedziałki wolne
od posiedzenia sejmu.
Radny Lech Pikuła w nawiązaniu do wypowiedzi burmistrza dot. propozycji utworzenia
w Brzesku sztucznego lodowiska. Plac Kazimierza Wlk. zimą jest pusty nie organizuje się
tam żadnych imprez i można tam czasowo utworzyć takie lodowisko. Takie lodowisko
zaczyna funkcjonować przed Pałacem Młodzieży w Warszawie, kiedyś było w Krakowie
przed galerią, nie wierzy w to, że lodowisko nie będzie u nas popularne, wystarczy tylko
poszukać odpowiedniej firmy która się tym zajmie.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że owszem tak, tylko że te dwa miasta liczą
bardzo dużo mieszkańców i ich na to stać. Jeśli będzie taka wola to oczywiście
propozycje rozważymy, nawiążemy kontakt, zapytamy kiedy będzie to możliwe i jakie są
koszty, przedstawimy propozycje radnym.
Radni Apolonia Warzecha i Józef Kubas stwierdzili jednogłośnie, że można tytułem
próby uruchomić takie lodowisko np. w okresie ferii zimowych.
Głos zabrała Pani Lidia Góra mieszkanka Brzeska, które w swojej wypowiedzi poruszyła
temat pilnej potrzeby

budowy kanalizacji

w północno- zachodniej

części miasta

Brzeska osiedle Kopaliny Jagiełły. Pani Góra rozdała wszystkim radnym kserokopię
wszystkich dokumentów i korespondencję jaka została skierowana do władz gminy
Brzesko o budowę kanalizacji od 2001 roku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka

odpowiedział Pani Góra

,że nie ma potrzeby

zbyt

częstego interpelowania w sprawie budowy przedmiotowej kanalizacji, bo działania w
tym zakresie już dawno Rada Miejska podjęła. Złożyliśmy wniosek finansowy do
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Programu Spójność

jako jedni z pierwszych, RPWiK złożył wniosek 26 maja. Ten

wniosek w tej chwili przechodzi ocenę merytoryczną i formalną. W chwili obecnej z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

my jako gmina zabezpieczyliśmy swój

udział na poziomie chyba 11 mln złotych. W programie wieloletnim taka kwota jest
zapisana
pozytywnie

i jeśli wszystko pójdzie pomyślnie i ten wniosek zostanie załatwiony
to my te środki otrzymamy

i rozpoczniemy procedury przetargowe na

wykonawstwo. Na pewno na wiosnę w pierwszym kwartale nic się nie będzie działo , ale
będziemy bardzo zadowoleni jeśli wniosek zostanie rozpatrzony do końca tego roku,
później będą się musiały odbyć procedury przetargowe, jest to kwota duża więc muszą
być odpowiednie terminy .Jeśli wszystko pójdzie dobrze to jest szansa aby w 2009 roku
te

prace

zostały

rozpoczęte.

W tym temacie gmina naprawdę zrobiła dużo i myśli, że dla mieszkańców ulicy Wiejskiej
jest zapalone zielone światło, które jest zapalone kosztem innych części miasta i gminy,
bo kwota 11 mln jest bardzo olbrzymia w budżecie gminy i tylko dla jednego osiedla,
a przecież i sołectwa od wielu lat czekają na

budowę kanalizacji. Dlatego też

w stosunku do mieszkańców wiele zostało zrobione. Jeśli dostaniemy dofinansowanie
to zadanie będzie realizowane.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk w uzupełnieniu do wypowiedzi pana burmistrza wyraził
nadzieję iż gmina otrzyma środki na budowę przedmiotowej kanalizacji. Gdyby jednak
tak się nie stało i nie otrzymalibyśmy tej dotacji ,to ten czas oczekiwania mieszkańców
-7 lat- jest chyba wystarczająco długi, aby mimo wszystko zabrać się za prace w tej
części miasta w której mieszka pani Góra chociażby dlatego ,że posiadamy tam całość
dokumentacji i grunty. W tym momencie pieniądze w projekcie budżetu są
zarezerwowane

,będą uchwalone

w tym również i na tą część miasta. Gdyby się

okazało że pieniędzy nie dostaniemy to zakres prac się zmniejszy. W ostatnim czasie
jednogłośnie komisja Gospodarki Finansowej podjęła wniosek o uruchomienie
inwestycji w tej części miasta. Na dzień dzisiejszy Rada Miejska nie może nic więcej
zrobić niż to, co już zrobiła.
Radna Apolonia Warzecha przypomniała radnym, że wodociąg w południowej części
wsi Jadowniki został wybudowany w latach 60-tych. W tej części Jadownik zabudowa
jest bardzo gęsta, jest tam ponad 600 gospodarstw domowych, a pierwszy projekt
został wykonany w 1992 roku. Projekt ten był w kolejnych latach aktualizowany i też nie
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doczekaliśmy się realizacji. Mamy nadzieję że już niedługo

kanalizacja w tej części

Jadownik zostanie wybudowana.
Radna Maria Kucia zwróciła uwagę radnych ,że w centrum miasta ul. Rzeźnicza jest
wodociąg od 48 lat i nie możemy się doczekać wybudowania kanalizacji. Najwyższy już
czas, aby ta kanalizacja została wybudowana .
Radny Tadeusz Ciurej przypomniał, że również jest taka dzielnica miasta jak Słotwina
która od wielu lat oczekuje na budowę kanalizacji. Tak samo Słotwina oczekuje na
kanalizacje jak ul. Wiejska. Jest tam jedna z ulic Krótka, która również na to czeka tak
samo jak na wodociąg.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnemu Ciurejowi, że na ostatnim zebraniu
obiecał mieszkańcom tej ulicy że zostanie wykonana dokumentacja i w przyszłym roku
chcielibyśmy wybudować w tej części miasta wodociąg. Również Poręba Spytkowska
nie ma wodociągu , są to inwestycje do zrealizowania w najbliższym czasie.
Radny Józef Kubas poruszył temat sprzedaży działki przy ul. Powstańców Warszawy
przez Prezesa BZK.
Na zapytanie radnego odpowiedział burmistrz Grzegorz Wawryka.
Głos zabrała mieszkanka Brzeska Maria Bartyz poruszyła w swojej wypowiedzi temat
dot. bezprawnego

zajęcia jej gruntów

przez UM. Zwróciła się z prośbą do

Przewodniczącego Rady Miejskiej o rozpatrzenie zgodnie z kompetencjami jej pisma
jakie skierowała do Rady Miejskiej w dniu 7 listopada 2008 roku.
Do wystąpienia Pani Marii Bartyz ustosunkowali się kolejno burmistrz Grzegorz Wawryka
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk. Zaproponowano Pani Bartyz odbycie
z jej udziałem spotkania w terenie, w którym udział wezmą radni i pan burmistrz
celem wyjaśnienia niezgodności – pani Bartyz wyraziła na to zgodę.
Ad.19. Zamknięcie obrad sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
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Obrady sesji trwały od godziny 10.00 do godziny 16.00

Protokołowała
Inspektor Marta Kółkowska

