P R O T O K Ó Ł Nr XLIX/2009

z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
25 listopada 2009 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku.
W sesji udział wzięło 19 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. Kramer Jadwiga,
10. Kubas Józef,
11. Kucia Maria,
12. Adam Kwaśniak.
13. Milewski Stanisław,
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14. Ojczyk Krzysztof,
15. Pacewicz Pyrek Katarzyna,
16. Pasierb Tadeusz,
17. Lech Pikuła,
18. Warzecha Apolonia,
19. Wiśniowski Mirosław.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Mieczysława Klimek,
2. Adam Smołucha.

Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
3. Poseł Jan Musiał,
4. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XLIX sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Pana Burmistrza, Pana
Sekretarza, oraz zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji
uczestniczy 19 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania prawomocnych
uchwał.
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Ad 2.

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej 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? Uwag nie było,
przewodniczący stwierdził, że materiały zostały prawidłowo doręczone.
Następnie przedstawił porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Przewodniczący zapytał Burmistrza i radnych czy są wnioski do porządku obrad sesji - uwag
i wniosków nie było.

Porządek obrad XLIX sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie Protokołów z sesji odbytych w dniach 28.10.2009 r. i 11.11.2009 r.
4. Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania radnych.
7. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
8. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.

9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
11. Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej oraz Społecznej
Komisji Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.
12. Informacja o pozyskanych środkach unijnych.
13. Ocena Sportu i Turystyki w Gminie Brzesko.
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14.Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009,
2) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego,
3) wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od
nieruchomości ,podatku rolnego i podatku leśnego,
6) wyznaczenia inkasenta opłaty targowej,
7) wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach współdziałania jednostek
samorządu terytorialnego,
8) Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w Gminie Brzesko na rok 2010,
9) przyjęcia

Programu

Współpracy

Gminy

Brzesko

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy na rok 2010,

10) określenia na rok kalendarzowy 2010 liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na
terenie Gminy Brzesko,

11) nadania nazw ulicom i osiedlom we wsi Wokowice.
12) wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,

13) wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

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.
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19. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 3. Przyjęcie Protokołów z sesji odbytych w dniach 28.10.2009 r.
i 11.11.2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk

poinformował, że protokoły

z

sesji Rady Miejskiej odbytych w dniu 28 października 2009 roku i sesji uroczystej odbytej w
dniu 11 listopada 2009 r., były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt z państwa
radnych nie wniósł do przedłożonych protokołów uwag.
W tym momencie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi radnych do protokołów ? Uwag
nie było, a zatem przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołów z sesji:

•

odbytej w dniu 28 października

2009 roku – został przyjęty 17 za,

1 wstrzymujący;

•

odbytej w dniu 11 listopada 2009 roku – został przyjęty 15 za, 2 wstrzymujące
(1 radny nie głosował).

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował radnych, iż z dniem 1 listopada br. na
emeryturę odeszła Pani Bogumiła Łanocha - pracownik Biura Rady Miejskiej. Przez ponad
20 lat Pani Łanocha pomagała w pracy radnym Rady Miejskiej. W tym miejscu pan
Przewodniczący odczytał list gratulacyjny i podziękowanie jakie skierował w imieniu swoim
i całej Rady Miejskiej do Pani Bogumiły Łanocha.
Do podziękowań dołączył się również Burmistrz Grzegorz Wawryka, który serdecznie
podziękował Pani B. Łanocha za wieloletnią prace w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

Głos zabrała Przewodnicząca Zarządu osiedla Brzezowieckie radna Katarzyna PacewiczPyrek, w imieniu zawodniczek reprezentujących Urząd Miejski w turnieju kręglarskim jaki
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odbył się

w ubiegłą sobotę w TKKF Sokół, przekazała puchar i dyplom jaki wywalczony

został przez reprezentację Urzędu Miejskiemu, na ręce Pana Burmistrza.

Ad.4.

Ocena funkcjonowania RPWiK w Brzesku.

Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś przedstawił komisji informacje wg. załącznika do
protokołu.
Pytania do sprawozdania :
Radna Apolonia Warzecha zapytała w sprawie wniosku złożonego przez RPWiK, o środki
pozabudżetowe na budowę kanalizacji w gminie Brzesko?. Radna stwierdziła, pozyskanie
tych środków i budowa nowych odcinków kanalizacji znacznie poprawiłoby strukturę pracy
oczyszczalni Zajazie.

Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział, w miesiącu styczniu nasz wniosek
oceniony

pozytywnie

został przekazany do NFOS i od tej pory cierpliwie czekamy, wydzwaniamy

i pilotujemy na ile jest to możliwe kiedy będzie gotowy. Na razie nie mamy żadnych
informacji konkretnych kiedy to nastąpi, mamy nadzieję, że do końca br. będzie już coś
wiadomo.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała jak wyglądają plany przedsiębiorstwa dot.
budowy kanalizacji ulicy Wiejskiej, Przemysłowej i Bujaka. Czy są jakiekolwiek plany bo
wiemy, że mieszkańcy już od dawna czekają na kanalizację?.

Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział, projekt został przez Urząd wykonany, a co do jego
dalszej realizacji to wszystko leży w rękach Rady Miejskiej.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał jak ostatecznie przebiegały negocjacje
z browarem Carlsberg Polska w sprawie ustalenia cen za oczyszczanie ścieków?. Czy
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jakieś wstępne umowy są podpisane, czy są one długoterminowe zapewniające stabilność
cen, tak aby mieszkańcy nie byli zaskakiwani?.
Był już zapewne analizowany wniosek cenowy na 2010 rok, jaka będzie cena za wodę
i odprowadzanie ścieków, jaka jest ostatecznie szacowana podwyżka?.

Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział, w 2007 roku zawarliśmy długą umowę z Browarem
na 15 lat, aż do 2015 roku. Zawiera ona w sobie wpisy dot. negocjacji taryf usług
świadczonych z ich strony. Ceny Browaru również obowiązują przez okres jednego roku jak
i nasza taryfa. W związku z tym, będziemy musieli negocjować i rozmawiać w każdym roku
jeśli chodzi o tego typu usługi, co wcale nie jest zagwarantowane, że te ceny nie będą
podnoszone. W ostatnich rozmowach w jakich uczestniczyliśmy z Panem Burmistrzem udało
nam się obniżyć cenę ścieków z 2,13 zł na 2,04 zł. Jest obecnie nowa dyrekcja Browaru
i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się układała pomiędzy nami pomyślnie.
Został już złożony wniosek cenowy do Związku Międzygminnego z nowymi propozycjami cen
do rozpatrzenia i weryfikacji. Propozycje które ten wniosek cenowy zawiera: za wodę jest to
2,07% podwyżki w pierwszej grupie, dla grupy drugiej 2,1%, ścieki dla pierwszej grupy
3,09% podwyżki dla drugiej

grupy 3,7 %, taka jest propozycja wniosku cenowego

złożonego przez przedsiębiorstwo.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – zwrócił uwagę, iż gmina dość mocno dopingowała Pana
Prezesa aby te ceny były jak najniższe. Ma nadzieję, że te wskaźniki i propozycje
przedstawione są znacznie korzystniejsze niż w roku ubiegłym, i jest to chyba maksimum
tego co się nam udało wynegocjować. Również tak jak Pan Prezes mówi w Browarze już
drugi rok uzyskaliśmy dobre ceny, dlatego wydaje się, że mieszkańcy powinni być zadowoleni
z cen które będą obowiązywały w 2010 roku. Jeśli porównamy ceny z lat poprzednich to te
podwyżki są znacznie niższe.
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Przewodniczący

Krzysztof

Ojczyk

przypomniał,

że

na

komisjach

RM

zostały

przegłosowane wnioski, aby miasto Brzesko podjęło wysiłek i wybudowało własną
oczyszczalnię ścieków. Były także wnioski, aby zabezpieczyć środki w budżecie Gminy na
budowę takiej oczyszczalni. Poprosił o wyjaśnienie, czy ten teren przynajmniej dla północnej
części zlewni miasta u zbiegu ulic Głowackiego i Solskiego byłby wystarczający?. Czy byłby
to dobry teren aby w tym miejscu przyszłą oczyszczalnię wybudować?.

Prezes Zbigniew Gładyś odpowiedział - ten teren jest jednym z najlepszych dla lokalizacji
tej inwestycji ze względu na to, że mamy jedną główną przepompownię na ulicy Solskiego
i przerzut tych ścieków na kiedyś wybudowaną oczyszczalnię byłby bardzo bliski. Temat tej
budowy jest nam bardzo bliski, jedynym

zmartwieniem w tym wszystkim to

problem

przerzucania ścieków z południowej części miasta. To przedsięwzięcie jest możliwe nie będzie
jednak tanie.

Edward Knaga Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny –Jagiełły zadał pytanie
dot.

wykonanej dokumentacji budowy kanalizacji w północnej części miasta

w rejonie

osiedla Jagiełły i części sołectwa Jasień. Inwestycja ta została umieszczona we wniosku
unijnym, pyta czy to zadanie wejdzie do realizacji w 2010 roku? Zadał pytanie obecnemu
na sali Posłowi Janowi Musiał, jeżeli są pieniądze do pozyskania z UE, gminy przekazują
dopracowane wnioski, to dlaczego nie ma realizacji tych wniosków, był to wysiłek wielu osób
aby tą dokumentację przygotować.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, wniosek który składaliśmy w ubiegłym roku
bardzo daleko zaszedł, praktycznie jest na ostatnim etapie tj. ocenie ekspertów. Z informacji
innych gmin wynika, że mimo to iż miały one pozytywnie warunkowo podpisane wnioski to
nie mają jeszcze umów. Niestety, ale trzeba trochę cierpliwości wykazać. Bardzo dużo
wniosków składamy, otrzymują one dofinansowanie, ale

zanim wniosek przejdzie
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odpowiednią procedurę to ta ocena trwa od roku do półtora. Zapewne ten wniosek już
niedługo będzie oceniony, w ciągu paru miesięcy otrzymamy informację. Mamy nadzieję, że
tym razem ta ocena będzie dobra.

Poseł Jan Musiał – potwierdził, że przedmiotowy wniosek jest w ostatnim stadium oceny.
Też niepokoimy się jako posłowie, że tak długo procedury trwają. Mówimy o tym głośno na
komisji Ochrony Środowiska. Cały czas ten wniosek monitorujemy, osobiście dzwoni do
NFOS i Ministerstwa Ochrony Środowiska

w tej sprawie. Z informacji jakie posiada ten

wniosek utknął u jednego eksperta, również ma wielką nadzieję, że ostatecznie ten wniosek
przejdzie.

Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację nt. funkcjonowania RPWiK
w Brzesku.

Ad.5. Interpelacje radnych :
Interpelacje złożyli:
Radny Lech Pikuła: Czwarta oś Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ”Leader” na
województwo małopolskie

na lata 2007-2013 ma do rozdzielenia

84 mln złotych.

Są to środki na dofinansowanie lokalnych grup działania. Pulę dzieli się na ilość mieszkańców
i dla Brzeska dotacja wyniosła by 5,2 mln złotych. Tylko 5 gmin w województwie nie złożyło
wniosków, w tym jedno Brzesko i sąsiednie Dębno. To duże pieniądze dla naszej Gminy
i jest dużym zaniedbaniem nie złożenie wniosku do województwa ze strony naszego Urzędu,
a potrzeby w tej mierze sa ogromne. Można by z tej puli wyremontować domy ludowe,
dofinansować zespoły regionalne itp. Pytam: czy może Pan wyjaśnić dlaczego tak się stało
i czy są jeszcze szanse na dołączenie się do jakiejś gminy, aby choć część tych środków
odzyskać. Nasza Gmina była w czołówce gmin o starania i uzyskane środki z zewnątrz.
Szukanie teraz partnera –gminy, który zgodziłby się nas przyjąć jak ubogiego krewnego do
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wspólnego złożenia wniosku o te środki nie wystawia naszej gminie dobrego świadectwa
a pan jako burmistrz jest za to bezpośrednio odpowiedzialny.

Burmistrz Grzegorz Wawryka poprosił radnego Lecha Pikułę, aby nie rozpowiadać
nieprawdziwych informacji. Lokalne grupy wsparcia powstawały od roku 2004 i większość
tych grup powstała w gminach wiejskich. W ostatnim czasie będąc na szkoleniu

pytał

kolegów kiedy te grupy zawiązywały się?. Pierwsze takie grupy powstawały w 2004, 2005
i 2006 roku, w kolejnych latach i tworzą się nadal. Ponieważ takie sygnały do nas docierały,
kilka sesji wstecz radny Wiśniowski również wystąpił z takim zapytaniem. Podjęliśmy starania
aby przystąpić do grupy, która funkcjonuje na terenie Borzęcina. Nie powinien pan podawać
kwot, które są niemożliwe do przejęcia, są to kwoty na całe województwo. Na tym szkoleniu
były podane kwoty i umowy jakie poszczególne stowarzyszenia działające na terenie
województwa małopolskiego zawarły. Łącznie wszystkie lokalne grupy na dzień dzisiejszy
podpisały umów na kwotę 1.800 tysięcy złotych. Średnia umowa jest w granicach 100 lub
150 tysięcy złotych, jedna z nich była większa, chyba na 300 tysięcy złotych. Więc proszę nie
zarzucać mi, że jestem odpowiedzialny za te działania. Ja nie próbuję nikogo oskarżać, więc
proszę mi takiego zarzutu nie formułować. Od momentu kiedy zostałem burmistrzem staram
się realizować wiele wniosków, może były jakieś inne przyczyny które spowodowały, że
wcześniej gmina nie uczestniczyła w tym programie. Generalnie te programy były tworzone
dla gmin o charakterze wiejskim.

My w tej chwili przystępujemy do tego programu, nic

wielkiego nie straciliśmy i nic zaniedbaliśmy. Tak jak każda gmina występuje w programach
którymi jest zainteresowana, tak samo i my również występujemy. Nie jest powiedziane, że
my również musimy występować w tych programach co występuje np. Tarnów czy Nowy
Sącz, takie działania podejmiemy. Nie należy mówić, że nagle nam z nieba spłynął miliony
i my je otrzymamy. Jeśli mówimy o pewnych faktach to bądźmy rzetelni i przedstawiajmy
sprawy tak jak się mają. Dobrze by było, aby do tej kwestii również odniósł się Pan Poseł Jan
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Musiał, bo ja nie czuję się tutaj w żaden sposób winny zaniedbań. Oczywiście, jeśli jest
potrzeba to przystąpimy i takie działania już od paru miesięcy podejmujemy.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – stwierdził, że radny Pikuła nieuczciwie przedstawił
całą sprawę. Do lokalnych grup można było przystępować wg. informacji jakie otrzymaliśmy
na komisjach, w latach 2004 - 2007. Wówczas Pan Burmistrz Wawryka nie był burmistrzem ,
i zarzucanie mu teraz tego, że nie przystąpiono do programu jest nadużyciem ze strony
radnego.

Poseł Jan Musiał odpowiedział, że wg. jego wiedzy w 2004 i 2006 roku mówiło się dużo
o programie Leader „plus”, o środkach na tak zwane projekty miękkie, aktywizacji głównie
gmin wiejskich i obszarów wiejskich, stowarzyszeń i małych przedsiębiorstw. Ten program
dotyczył przede wszystkim gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie liczba mieszkańców
w mieście nie przekracza 20 tysięcy. Akurat Brzesko się kwalifikowało bo liczba mieszkańców
miasta Brzeska to około 17 tysięcy, czyli nasza gmina mogła zostać beneficjentem
programu. Środki na ten program

zgodnie z tym co się mówiło

tego

miały zostać i zostały

uruchomione na lata 2007-2013, była to kwota na całą Małopolskę , były to środki wielkości
pół miliarda złotych. W 2006 roku został uruchomiony program pilotażowy, gdzie wybrano
kilka gmin min. Libiąż. Inne gminy były poza tym programem, czyli nie mogliśmy nawet
składać wniosków tylko słyszeliśmy, że taki program ruszy. Z jego wiedzy, porosił, aby to
sprawdzić większość tych grup lokalnego działania powstała w 2008 i 2009 roku, czyli dwa
lata działalności tego samorządu. Te grupy tworzyły się i sam był obecny na podpisaniu
umów na całe byłe województwo Małopolskie. Tak naprawdę to był zaskoczony, bo tylko
Brzesko i Dębno nie dostało promesy na realizację tego programu, że nie założyło grupy
w 2007 czy 2008 roku. Z informacji jakie posiada nie jest to jeszcze nic straconego,
ponieważ na Małopolskę

pula pieniędzy na ten program jest przydzielana na ilość

mieszkańców. Gmina Brzesko kwalifikuje się i jest do tego jakby liczona. Brzesko na
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szczęście czyni starania przystąpienia do innej grupy i mamy nadzieję, że również skorzysta.
Gdyby tak się nie stało jest możliwość założenia nowej grupy, bo jeszcze program nie został
zamknięty. Nabór ogłasza Ministerstwo i nie wiadomo czy tych pieniędzy wystarczy, jeśli nie
to nabór nie zostanie przez Ministerstwo ogłoszony. Sugerowałby przystąpienie do innej
grupy działania w tym rejonie, gdzie te grupy utworzyły się latach 2007 i 2008. Nie oskarża
tutaj nikogo, bo może faktycznie to gdzieś w natłoku prac uciekło.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – przypomniał, że większość z tych grup powstała
wcześniej, bo są pewne rzeczy formalne, które muszą się tworzyć. Mamy informacje kiedy
które grupy powstawały. Rozporządzenie formalnie ukazało się w maju 2008 roku, natomiast
te grupy powstawały wcześniej. Grupy jeśli powstają to się wielokrotnie spotykają. To nie
jest tak, że grupa zafunkcjonuje z dnia na dzień, tylko rozmowy i zasady funkcjonowania
trwają dłuższy okres czasu. Nie widać, aby z naszej strony były jakieś zaniedbania. Od paru
miesięcy prowadzimy rozmowy i przystąpimy do programu, nic nie uciekło porosił, aby
takich radykalnych sformułowań radny nie używał tylko obiektywnie podszedł do sprawy.

Poseł Jan Musiał wyjaśnił, że mówi o tym co pamięta. W 2008 roku został uruchomiony
program, kilka gmin weszło do tego programu.
Na 200 gmin nie przystąpiło

do programu 3, więc był zaskoczony,

że jest

możliwość

założenia takiej grupy, a ta grupa w Brzesku nie powstała. Ta grupa nie została za jego
czasów powołana, ponieważ w tych latach funkcjonował jedynie program pilotażowy. Jest to
wszystko do sprawdzenia. Jeżeli popełnił błąd, że taka grupa nie powstała, a mogła powstać
to

przeprasza,

przyzna się do błędu napewno. Trudno jest dzisiaj

mówić, że program

funkcjonuje dwa lata i od paru miesięcy gmina szuka kogoś aby się przyłączyć. Może jest
jakieś zaniechanie i należy się tylko do tego przyznać i nic się takiego nie dzieje.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przypomniał, że pan burmistrz Wawryka

został

zaprzysiężony burmistrzem w lutym 2008 roku, jak słyszymy programy funkcjonowały nieco
wcześniej. Należy sobie jasno powiedzieć, że jako samorząd, Rada Miejska w budżecie
miasta

przyjęliśmy pewne priorytety do realizacji, głównie z programów tzw. twardych.

Wówczas dowiedzieliśmy się, że praktycznie projektów na te twarde programy nie ma. Na
szybko były przygotowywane dokumentacje pod budowę biblioteki, budowy Orlika, związane
z budową ulicy Okulickiego i Królowej Jadwigi, programy i projekty pod ulicę Solskiego. Były
to

priorytety Rady

pod twarde projekty, bo tych projektów poza dokumentacją na

rewitalizację i dokumentacją na wstępny projekt kanalizacyjny nie było. Rok 2008, na czym
się samorząd skupił, to było to przygotowanie projektu po to, aby w tym roku było można te
pieniądze

formalnie pozyskać. Już po wyborach uzupełniających skupiliśmy się jako

samorząd nad projektami twardymi i w tej chwili wyciąganie przez radnego Pikułę takich
argumentów?

Wszystko da się sprawdzić. On sam tej wiedzy nie ma, natomiast ma

informacje, które po wcześniejszych zapytaniach radnego Wiśniowskiego otrzymaliśmy. Była
taka możliwość, że gminy przez wcześniejsze lata się do tego przygotowywały, więc trudno
się było zajmować projektem miękkim, gdzie średnia kwota jest 150 tysięcy złotych,
a zaprzepaścić miliony złotych.
On sam twierdzi, że Burmistrz Wawryka w tym temacie żadnych zaniedbań nie dokonał. Od
kilku miesięcy są prowadzone rozmowy odnośnie przystąpienia do grupy Borzęckiej, jeżeli
się tam znajdziemy, to być może jakieś pieniądze uda nam się stamtąd pozyskać. Jeżeli
nam się to nie uda, to mamy jeszcze tyle projektów, które są tak skonstruowane, że mamy
na co fizycznie pieniądze wydawać. Ponadto dodał, że nowa ustawa o finansach publicznych
jest „skopana” w ten sposób, że te gminy które pracują i chcą coś zrobić, są tą ustawą
ukarane. Tam gdzie możemy zadłużamy miasto na tyle, aby móc pozyskiwać środki. Jeżeli to
będzie mały program to napewno do niego przystąpimy. Dziwi się radnemu Pikule, że z
takimi strasznymi pretensjami występuje. Szkoda że pan radny we wcześniejszej kadencji
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jako radny czy przewodniczący Rady Miejskiej tego nie dokonał?. A mógł, bo taką samą
wiedzę mieli wszyscy obywatele?.

Radna Maria Kądziołka złożyła interpelacje w sprawach :
1. uhonorowania osób starszych – 90-letnich.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza, jak również do Rady Miejskiej
o rozpatrzenie sprawy związanej z uhonorowaniem osób, które mają lub ukończyły 90
i więcej lat.

Osoby te są żywą historią, przeżyły dwie wojny światowe i ojczyźnie

poświęciły najlepsze lata swojego życia. Mało kto dożywa tak pięknego wieku. Mając
powyższe na uwadze zwracam się z prośbą do Rady Miejskiej oraz Pana Burmistrza
o nadanie biegu poruszonej sprawie. Na zakończenie posłużę się cytatem:

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

2. zapadnięta studzienka.
Przy krzyżówce obok budynku „Starej Łaźni” – Plac Kazimierza Wielkiego /wyjeżdżając
od strony ul. Czarnowiejskiej „zapadła” się studzienka kanalizacyjna - bardzo proszę
o dokonanie naprawy, gdyż

obniżenie to stanowi niebezpieczeństwo dla

użytkowników, a w szczególności kierowców korzystających z tejże drogi.

Radna Ewa Chmielarz

w swojej interpelacji, zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie

sprawy wykonania planu szczegółowego działki 854/16 w Mokrzyskach. Jak wiadomo
jest w końcowej części tej działki od ulicy Niwa w stronę Mokrzysk nie ma w planie
drogi , a droga została wybudowana i utwardzona. Wiemy, że ta droga wybudowana jest
w aktualnym czasie, prosi o informacje czy Gmina Brzesko brała udział w finansowaniu
tejże drogi, ponieważ droga ta prowadzi do prywatnych posesji. Jeżeli Gmina nie
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finansowała

tej drogi, to czy wydała pozwolenie na jej budowę i czy wydzieliła

i sprzedała na rzecz osoby prywatnej część tej działki.

Ad.6.

Zapytania radnych:

Zapytania zgłosili:
Radny Stanisław Góra

poprosił o udzielenie na piśmie odpowiedzi dot. sprzedaży

alkoholu w Porębie Spytkowskiej koło kościoła, aby mógł ją przekazać zainteresowanym
tym problemem mieszkańcom.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek nawiązała do prowadzonego remontu ulicy Solskiego.
Jeżeli zdarzy się, że powstanie wyrwa w drodze, to służby techniczne winny zadbać,
i w miarę na bieżąco je zasypywać, bo kierowcy z tego powodu mają bardzo duże
utrudnienia. Jednocześnie radna ponawia zapytanie, co z budową kanalizacji na ulicy
Przemysłowej, Starowiejskiej i Bujaka ?

Radny Józef Kubas zapytał:

1) Czy jest zamierzona budowa dworca PKS w Brzesku przy ulicy Powstańców Warszawy
i Solskiego?

2) Kiedy wykonawca chodnika przy ulicy Powstańców Warszawy uprzątnie materiały
uzupełni

braki

w

asfaltowej

jezdni,

które

stanowią

niebezpieczeństwo

i
dla

przechodniów?
3)

Jakie są plany Gminy w stosunku do naszej brzeskiej Kręgielni – jaki będzie

w przyszłości status tego budynku? Widać, że Gmina bardzo dużo zainwestowała w ten
budynek.
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Radny Tadeusz Ciurej zapytał, kiedy nastąpi rozpoczęcie prac przy budowie wodociągu
na ulicach Bagiennej i Wyspowej.

Radny Marek Adamczyk – zapytał w temacie budowy autostrady.
Prosi pana burmistrza, aby juz teraz zanim ruszy ta budowa pochylić się nad tematem jak
dostarczyć materiały budowlane na budowę tej autostrady z kopalń, które są akurat
z północnej strony tej autostrady i trzeba je będzie przewieść przez miejscowości
Szczepanów, Mokrzyska, Bucze. W imieniu tej społeczności, bardzo prosi Pana Burmistrza
o zabezpieczenie społeczeństwa przed ewentualnymi kłopotami, które je czekają. Mieszkańcy
wyliczyli, że będzie to ruch rzędu miliona samochodów i ciężkiego sprzętu. Wiemy jaki jest
stan techniczny tych dróg, domy są bardzo blisko drogi i zachodzi obawa, że uciążliwość
z tego powodu dla społeczeństwa będzie wielka, dlatego

prosi aby specjaliści już teraz,

zanim się to wszystko zacznie zrobili wszystko, aby zminimalizować czekające nas trudności.

Radny Stanisław Milewski - poprosił, aby przy drodze powiatowej od Mokrzysk przez
Bucze, uzupełnić brakujące znaki drogowe.

Ad.7. Zapytania Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy:

Zapytania zgłosili:
Radna

Katarzyna

Pacewicz-Pyrek

zawnioskowała,

aby

na

ulicy

Starowiejskiej

w sąsiedztwie CANPACK zostały wymalowane pasy przejścia dla pieszych. Na wiosnę miały
być te pasy wymalowane, minął kolejny rok i nic się nie dzieje, dlatego prosi o wsparcie ze
strony Gminy w tych działaniach.
Ponadto radna

poprosiła o

dalszy remont chodnika przy ulicy Starowiejskiej

i zamontowanie na tym chodniku barierek ochronnych.
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Ad.8. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Zapytań brak.

Ad.9.

Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od

ostatniej sesji.
Zapytań radnych do sprawozdania brak.

W tym momencie głos zabrał poseł Jan Musiał

-

nawiązał w swoim wystąpieniu do

tematu pozyskiwania środków unijnych. W tej chwili Polska

jest liderem i w 100 %

wykorzystuje środki unijne jak również jesteśmy jedynym krajem, który ma wynik PKB na
plusie w dobie światowego kryzysu. Nasze PKB jest jedyne na plusie wśród wszystkich
krajów

europejskich,

co

nie

znaczy,

że

kryzys

również

nas

nie

dotyka.

Z kryzysu pomału już wychodzimy, ale przyszły rok napewno będzie ciężki.
Dzięki min. środkom unijnym bezkonfliktowo zmierzamy szybkimi krokami do budowy
autostrady od Szarowa do Brzeska. Zjazdy w Brzesku
w przygotowaniu
w Szczurowej,

i

gdzie

na południe i na północ

też są

są na to zabezpieczone środki. Poseł brał udział w spotkaniu
podkreślano pewne problemy, zostały one wyjaśnione

jednej decyzji lokalizacyjnej i cała droga wojewódzka od zjazdu

w ramach

na północ będzie

realizowana. Już są ogłoszone przetargi na dokumentacje. Jest to dobra wiadomość dla
Mokrzysk i dla całego powiatu brzeskiego, jeśli chodzi o stronę północną.
Ponadto Poseł Musiał

ustosunkował się do przygotowywanych przez Gminę Brzesko

wniosków o środki pozabudżetowe, jak również propozycji budowy oczyszczalni ścieków
przez miasto.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – nawiązał do tematu

funkcjonowania i remontu

budynku Kręgielni i możliwości pozyskania środków na ten cel. Jemu osobiście marzy się,
aby to była taka miejska Kręgielnia. Akty prawne, jeśli chodzi o możliwość scalenia tego
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obiektu

w jedną całość sportową, zostały przez Radę Miejską podjęte. Są opublikowane

przez Wojewodę i weszły w życie. W chwili obecnej czekamy na przyjęcie budżetu na 2010
rok i ma nadzieję, że po jego przyjęciu Burmistrz podejmie stosowne decyzje do czego jest
władny.

Głos zabrał sołtys Marek Kośmider, skierował do posła Jana Musiała zapytanie dot.
ochrony środowiska w miejscowości Mokrzyska, a głównie dot. szkód poczynionych przez
dziką zwierzynę na polach uprawnych. W jak najszybszym czasie jest potrzebna zmiana
ustawy pozwalająca łowczym i leśnikom na całoroczny odstrzał głównie dzików?.

Poseł Jan Musiał odpowiedział, że szkody wyrządzone przez dziki są w chwili obecnej
problemem ogólnopolskim. Nie zgadza się jednak z panem sołtysem w temacie potrzeby
zmiany ustawodawstwa, tak aby można było odstrzał prowadzić cały rok. Niedopuszczalny
jest odstrzał w momencie kiedy matka ma młode i to absolutnie jest niedopuszczalne. Są
pewne okresy, gdzie ten odstrzał jest możliwy i jest skuteczny. Dzisiaj Koła łowieckie
zderzają się z problemem odszkodowań dla rolników, ponieważ ze swoich składek ze
sprzedaży dziczyzny mają fundusze. Koła łowieckie mają osobowość prawną, są
stowarzyszeniami. Szukaliśmy formy prawnej w temacie odszkodowania dla rolników, jeżeli
Koło Łowieckie nie dogada się z rolnikiem i nie zapłaci mu odszkodowania. Dzisiaj są takie
przepisy, że jedynie państwo może wspierać szkody wynikłe kataklizmami, nie ma przepisu
że szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną mogą być dotowane przez państwo. Duża rola
samorządu, aby spotkać się z kołami łowieckimi i ustalić ile mają odstrzelić dzików, aby ta
populacja nie rosła kosztem innych. Jest propozycja, aby Koła Łowieckie mogły się połączyć
i wspólnie przerobić taką dziczyznę, dużo drożej ją sprzedać i z tego tytułu mieliby dużo
więcej środków na odszkodowania.
Ponadto Poseł przybliżył jaki jest tok procedowania nad nową ustawą o gospodarce
odpadami.
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Radny Stanisław Milewski - przybliżył jakie są ceny dziczyzny w naszym rejonie. Należy
jak najszybciej zmienić ustawodawstwo, bo wszystko jest zdemolowane i spustoszone przez
dziki. Ludzie nie uprawiają pól, bo im się to już

nie opłaca, a niestety dziki wszystko

zniszczą.

Burmistrz Grzegorz Wawryka - stwierdził, że poszczególne koła łowieckie, jeśli mają
z własnych środków wypłacać te odszkodowania to one nigdy

tego nie wypłacą. Mają

bardzo znikome dochody aby móc to zrealizować. Jeśli nie będzie to w jakiś radykalny
sposób zmienione, to tego tematu nie załatwimy. Tych zniszczeń jest tak dużo, jest nam jako
gminie wstyd, rozkładamy ręce, bo nie możemy

pomóc. Potrzebne są systemowe i

radykalne rozwiązania i środki na szkody musza się znaleźć w budżecie.

Ponadto w szerokiej

dyskusji na temat szkód

wyrządzanych przez dziką zwierzynę na

terenie gminy z udziałem Posła Jana Musiała głos zabrali radni Ewa Chmielarz, Maria
Kądziołka, Stanisław Góra, Katarzyna Pacewicz-Pyrek.
Radni

zwracali uwagę w dyskusji na

bardzo pilną potrzebę zmiany prawa w zakresie

wypłaty odszkodowań dla rolników i cen dziczyzny, i to w jak najszybszym czasie. Muszą być
rozstrzygnięte pewne sprawy, nie da się tego inaczej załatwić. Chodzi głównie o to w chwili
obecnej, aby

temat rozpocząć, bo jeżeli tego tematu nie ruszymy to będziemy dalej

w sytuacji jaką mamy dzisiaj, a rolnicy są zbulwersowani tym co się dzieje.

Głos zabrał Komendant Policji w Brzesku Robert Biernat w nawiązaniu do wcześniej
dyskusji, dotyczącej zagrożenia dzikimi

zwierzętami. Odpowiedzialność policji i Kół

Łowieckich w tym wypadku jest minimalna a pan Marszałek Województwa broni się przed
wypłatami odszkodowań dla rolników za wyrządzone przez zwierzynę szkody min.
samochodów. Druga sprawa do państwa radnych a głównie do pana posła w temacie stanu
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bezpieczeństwa. Państwo radni zasygnalizowali pewne rzeczy i zagrożenia, które mogą
wynikać w roku przyszłym a więc zwiększony ruch pojazdów ciężarowych na terenie powiatu
w związku z budową autostrady .
Przyzna się ,że trochę się tego obawia, państwo radni również kierowali swoje uwagi do Pana
Burmistrza w tej sprawie ,a w roku przyszłym będą te uwagi kierowali do mnie odnośnie
przekroczenia tonażu .Ustawa na obecny rok została zmniejszona środki finansowe o 800
mln złotych jeśli chodzi o policję w stosunku do roku ubiegłego. Z informacji jakie
otrzymujemy mamy mieć o 600 mln mniej niż w tym roku .Nie pyta jakie zabiegi są w tej
chwili robione, aby ta ustawa została wdrożona do policji, może to będzie taki kosmetyczny
zabieg , ale na dzień dzisiejszy mnie nie

cieszy, że otrzymałem nowe radiowozy bo nie

mamy na paliwo. Limity jakie mamy obecnie na samochody to jest 800 litrów nie pozwalają
w sposób skuteczny manewrować . Moja wiedza sprzed 3 tygodni jest taka, że Komendant
Małopolski zalega 7 tysiącom policjantów w samych poborach 15 mln. złotych .Jeśli chodzi o
zadłużenie

za

światło, paliwo

wprowadzono oszczędności,

w naszej

Komendzie

postanowiliśmy oszczędzać energię wykręcając żarówki bo na obecną chwilę nie mamy
środków .Otrzymaliśmy kolejne polecenie zwracać się do gmin i starostów o środki na
zapłatę paliwa . Z niepokojem patrzymy na nowy rok. Dwa lata temu od Pana Burmistrza
otrzymaliśmy komputery i drukarki, w tej chwili mamy 9 drukarek z których nie korzystamy,
bo nie mamy środków finansowych i cofamy się do maszyn. Muszą być na ten temat
rozmowy na łamach Sejmu, że na bezpieczeństwie nie można tak do końca oszczędzać, ale z
kolei Rady mogą dbać o bezpieczeństwo, bo jest taki zapis ustawowy , ale z kolei wiemy
jakie gminy mają środki i czy płacenie przez Rady za ogrzewanie Komendy jest
podnoszeniem bezpieczeństwa mieszkańców, co innego finansowanie paliwa do radiowozów.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – uważa, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania
z Panem Komendantem Policji. Zbliża się

budowa autostrady, jako gmina nie będziemy

tylko oczekiwali doraźnych działań ze strony policji w temacie bezpieczeństwa mieszkańców,
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ale stałych działań. Będzie to duży problem. Wiemy, że już są wyłaniani wykonawcy budowy
autostrady. Pan Komendant będzie musiał przemyśleć formę ochrony tych terenów, a gmina
napewno będzie otwarta na tą pomoc.

Radny Leszek Klimek

przedstawił posłowi Musiałowi swoje spostrzeżenia z wizyty

w Langenenslingen w temacie budowy przydomowych ubojni zwierząt i sprzedaży płodów
rolnych przez miejscowych rolników, a to miasto też należy do Unii Europejskiej.

Radna Apolonia Warzecha zadała pytanie - kto ustala ilość odstrzałów dzikiej zwierzyny
na terenie Gminy? Koła łowieckie w głównej mierze skarżą się, że ta ilość jest zbyt niska.
Na zapytanie radnej odpowiedzi udzielił radny Milewski – każdego roku taką ilość Koła
Łowieckie ustalają z Urzędem, co roku jest ich więcej ale to już nic nie daje.

Radny Józef Kubas stwierdził, że należy likwidować przyczyny a nie skutki, ale gdyby dziki
miały co w lesie jeść to by nie wychodziły poza niego.
Ponadto radny nawiązał do informacji przedstawionych przez posła Jana Musiała a dot.
przydziału środków budżetowych dla Gminy Brzesko na rewitalizację brzeskiego rynku.

Sołtys

Sterkowca Józef Witek

zarzucił rządowi i

obywateli w temacie egzekwowania od obywateli

posłom nierówne traktowanie

ustawy abonamentowej. Wszystkim

obywatelom, którzy mają zarejestrowany odbiornik TV to wszystkim przysyłają już na rok
przyszły blankiety do wpłacenia .Dlaczego nie płacą abonamentu wszyscy obywatele?,
dlaczego państwo się nie dogadacie ,albo płacimy wszyscy i mniej, albo nie płacimy wogóle.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – przedstawił swoje
w

Langenenslingen

i

funkcjonowania

pozabudżetowych na ten cel.

tam

biogazowni,

spostrzeżenia z
pozyskiwania

wizyty
środków
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Na wszystkie zapytania radnych odpowiedzi udzielił Poseł Jan Musiał.

Radna Jadwiga Kramer – stwierdziła, że dzisiejsze spotkanie z panem Posłem było nam
bardzo potrzebne, tak abonament jak i dziki – wszystko jest ważne. W kwestii abonamentu,
jeśli wszyscy by płacili ten abonament, to każdy z nas płaciłby tylko symboliczną miesięczną
kwotę, jest to droga przetarta przez innych i nie trzeba tych drzwi zamykać.

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił
30 minutową przerwę w obradach.
Obrady po przerwie

Ad.10.

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za

okres od ostatniej sesji.

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Ad.11. Sprawozdanie z posiedzeń komisji

stałych i doraźnych Rady

Miejskiej oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 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.
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4) Radna Maria Kądziołka Komisja Rewizyjna.
5) Radny Józef Kubas Komisja Oświaty kultury i Sportu.
6) Radna Apolonia Warzecha Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny.
7) Pani Jadwiga Kramer Społeczna Komisji Mieszkaniowa.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek

zapytała jak długa jest lista

oczekujących na

przydział mieszkań komunalnych?

Radna Jadwiga Kramer odpowiedziała, lista przydziału mieszkań komunalnych powoli się
realizuje, ale

tych mieszkań nie jest zbyt dużo teraz było tylko 2 mieszkania do zasiedlenia.

Kurczy się zasób mieszkań komunalnych

i coraz trudniej jest uzyskać lokal mieszkalny.

W tym roku 4 lub 5 rodzin otrzymało takie lokale komunalne. W przypadku mieszkań
socjalnych ta rotacja jest szybsza bo umowę podpisuje się tylko na rok.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się z apelem do Burmistrza Brzeska, podobno
ma miejsce już sprzedaż lokali w bloku przy ulicy Partyzantów 24. Jest to blok który został
oddany

do

użytku

w

1998

roku.

Jest

tam

stosowana

bonifikata

w

wysokości

55 %. Przewodniczący uważa, że jest to nowy blok który gmina wybudowała w ostatnich
11 latach, te bloki wybudowane po roku 1990 w ogóle nie powinny podlegać bonifikacie.
Przeprowadził już rozmowę w tym temacie z panią przewodniczącą komisji Gospodarki
Komunalnej, przygotowany zostanie projekt uchwały zmieniający uchwałę o bonifikatach
w sprzedaży mieszkań. Za chwilę wybudujemy nowy blok i będziemy za 90 % bonifikatą
nowe budownictwo sprzedawać, tego robić nie możemy. Nie możemy sprzedawać nowej
substancji z bonifikatą 55%. Na najbliższą sesję taki projekt uchwały zostanie wniesiony
i poprosimy o szybkie opublikowanie tych zmian związanych z bonifikatami, aby takich umów
nie podpisywać tylko przedłużyć je w czasie. Może to spowodować

niezadowolenie

mieszkańców. Dlaczego mamy sprzedawać nowe budownictwo za takie niskie kwoty, jak na
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odnowienie starej substancji mieszkaniowej musimy wydać miliony złotych, jest to
nieuczciwe. Pyta ponadto ile takich umów sprzedaży dot. bloku nr 24 zostało podpisanych ?

Radna Jadwiga Kramer odpowiedziała, jedno mieszkanie zostało sprzedane w tym bloku.
Rozmawiała z ludźmi i jest jednak takie oburzenie. Ta substancja majątkowa powstawała
wysiłkiem wielu pokoleń, a dziś sprzedaje się to za grosze. Mieszkanie zawsze było
największym dobrem, jeśli ktokolwiek ma kogoś w rodzinie kto z dawnych lat zajmuje to
mieszkanie

to wszyscy chodzą koło niego jak koło „jajka”,

aby za parę złotych to

mieszkanie kupić. W projekcie budżetu mamy planowane 20 mieszkań do zbycia. Może
należałoby dokonać przeglądu tej uchwały
w pierwsi, bo myśmy sami

o tych wysokich bonifikatach i uderzyć się

wykreowali taką politykę, że można

z taką bonifikatą te

mieszkania nabyć.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek nadmieniła, że na zachodzie takich mieszkań się nie
sprzedaje, można mieszkać w nich do śmierci, można zameldować w nich swoje dzieci, ale
gmina się nie pozbywa takich mieszkań. Tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach się je
sprzedaje, ale najczęściej wówczas gdy wymagają bardzo drogiego remontu.

Ad.12. Informacja o pozyskanych środkach unijnych.
Przewodniczący przypomniał, że powyższa informacja była przedmiotem analizy na
posiedzeniach komisji RM.

Radna Jadwiga Kramer zadała pytanie, czy nie należałoby przeprowadzić ponownych
mediacji z osobą, która jest przeciwna i jest nieusatysfakcjonowana sąsiedztwem remizy
OSP w Jadownikach. Może należałoby wytypować mediatora z Urzędu, który by się podjął
tych mediacji, bo z tego powodu nam przepadły pieniądze. Jest to sprawa trudna, ale
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mieszkaniec gminy z którym będzie się poważnie rozmawiać i przyzna się mu rację może być
skłonny do różnych ustępstw na rzecz tej społeczności w której żyje.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział, mediacja zawsze jest wskazana,
natomiast wg. naszych informacji jakie na poszczególnych komisjach padały wynikało, że
wszystkie możliwe metody rozmów z tym sąsiadem zostały wyczerpane. Dyskusja trwa od
10 lat na ten temat.
Skoro strażacy mieli przez tyle lat problem to można było przecież poprosić osoby które mają
jakiś wpływ na mieszkańców w danej wsi i poprosić go o mediacje w tym temacie.

Rada Miejska w Brzesku przyjęła do wiadomości informacje jw.

Ad.13. Ocena Sportu i Turystyki w Gminie Brzesko.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że taka ocena została przeprowadzona
na posiedzeniu komisji Oświaty z udziałem przedstawicieli sportu i turystyki w naszej gminie.
Zapytał pana burmistrza na jakim etapie

jesteśmy w chwili obecnej, jeśli chodzi

o konsolidowanie majątku sportowego, ma na myśli Kręgielnię Miejską, ORLIK, obiekty OKS?.
Uchwała o tej konsolidacji w ramach BOSiR weszła w życie, nadzór prawny pozytywnie ją
rozpatrzył i nie wniósł zastrzeżeń. Na jakim jesteśmy etapie, abyśmy mogli administrować
Kręgielnią np. od 1 stycznia roku przyszłego, powołać administratora i współpracować na
dobrych zasadach z TKKF i aby dla wszystkich te warunki były zrozumiałe?.

Burmistrz

Grzegorz

Wawryka

odpowiedział,

podjęta

uchwała

nadaje

kierunek

działaniom, które będą prowadzone i w niedługim czasie będziemy widzieli efekty tych
działań. Jeśli mówimy o BOSiR to będzie on główną instytucją ,która będzie koordynowała te
wszystkie działania. Najważniejszą sprawą będzie mentalne przekonanie działaczy TKKF do
naszego pomysłu. Pragnie podkreślić, że absolutnie nie chcemy nikomu zaszkodzić tylko
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pomóc. W tym roku włożyliśmy sporo środków finansowych w remont obiektów Kręgielni.
Wyjaśnił radnemu Kubasowi, iż musimy mieć jakiś harmonogram działań i zamierzeń np. jeśli
chodzi o remont torów kręglarskich. Nie do końca działacze TKKF wiedzą co by chcieli. Na
przyszły rok nie mamy zabezpieczonych środków budżetowych na remont,

bo mamy

w planie rozpoczęcie dużych zadań sportowych jak np. budowa hali sportowej.
Jeśli chodzi o obiekty OKS wzmożyliśmy działania i zmobilizowaliśmy działaczy OKS, w tej
chwili trwa tam inwentaryzacja obiektów. Jeśli to zostanie zinwentaryzowane to postaramy
się ten majątek przejąć. Kolejne zadanie to opracowanie sposobu

zarządzania tymi

obiektami, będą to dosyć skomplikowane procedury, ale będziemy chcieli w przyszłym roku
to załatwić. Jeśli będzie jeden administrator to on będzie miał nadzór nad tymi obiektami, ale
jeśli chodzi o OKS to nie wyobraża sobie, abyśmy byli odpowiedzialni za kontakty
i dopuszczenie obiektów do rozgrywek ligowych, bo od tego jest Zarząd Klubu.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, kiedy jako gmina przejmiemy Kręgielnię
i wyznaczymy tam administratora, bo wtedy będzie łatwiej ustalić harmonogram działań.
Łatwiej będzie wprowadzić to w strukturę BOSiR i wprowadzić te zmiany, które zostały
przegłosowane przez Radę w tym kierunku.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział – my będziemy musieli obiekty TKKF
zinwentaryzować i przejąć. W odpowiedni sposób przekazać w zarząd BOSiR. Cały czas ta
inwentaryzacja trwa, w przyszłym roku dokonamy tego jak będziemy mieli tą wycenę.
Jeśli uchwała została

co dopiero podjęta, to my

na jej realizację musimy mieć środki

finansowe, nie możemy tak od razu zlecić jej wykonania.
Burmistrz zaproponował, aby na posiedzeniach komisji szczegółowo pytać w tym temacie,
jest przecież komisja Oświaty która może ten temat pilotować, pytajmy na komisjach na
jakim etapie pewne rzeczy są.
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Radna Maria Kądziołka zaproponowała, aby przygotować harmonogram prac związanych
z realizacją uchwały podjętej przez Radę Miejską i podejść do tego spokojnie. Starajmy się
spokojnie zrealizować tą uchwałę i doprowadzić do finału. Dyskusja skupiła się tylko na
Kręgielni,

ale chodzi tutaj o wszystkie inne obiekty, które mamy w zasobie i chcemy

stworzyć sprawnie działającą bazę. Taki harmonogram należy przygotować na spokojnie
łącznie z wizjami, które chcielibyśmy

realizować. Będziemy na bieżąco przyglądać się

realizacji i jak zajdzie potrzeba na bieżąco weryfikować pewne działania.

Radny Tadeusz Pasierb zapytał, czy jest powołana komisja konkursowa dla wyboru
Dyrektora BOSiR i kiedy ten konkurs będzie ogłoszony?

Burmistrz Grzegorz Wawryka - odpowiedział, jesteśmy w trakcie przygotowywania
konkursu, jeśli radny będzie chciał być członkiem komisji konkursowej to zaprosimy pana do
prac.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że uchwała weszła w życie z dniem
6 listopada 2009 roku , konkurs musi być rozpisany w ciągu 30-tu dni tj. do dnia 6 grudnia
br.

Ad.14.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy w związku ze zmniejszeniem planu
wydatków są jeszcze rezerwy, jeśli tak to na jakich działach?.
Na zapytanie odpowiedziała Skarbnik Celina Łanocha, przedstawiła na jakich działach
i rozdziałach są zmniejszenia wydatków budżetowych i deficytu.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zadał pytanie dot. działu 852 – niewykorzystane
zostały środki w wysokości

53 tysiące złotych

przez MOPS

tj. odprawa emerytalna,

nagroda jubileuszowa i usługi opiekuńcze czyli to, co uważa kierownictwu MOPS nie chciało
się zrealizować. Dlatego pyta o te wydatki bieżące bo nie ukrywa tego

i mówi

o tym

głośno. Przy szkole w Okocimiu został ładnie wybrukowany teren natomiast cały czas dzieci,
które przyjeżdżają na rowerach do szkoły rowery rzucają byle gdzie. Pyta, czy są jeszcze
ewentualne zmniejszenia proponowane w budżecie, bo on sam proponuje, aby kwotę 55
tysięcy w tym punkcie zmniejszyć, jeżeli jest taka możliwość, i te przykładowe 2 tysiące
mimo wszystko

przeznaczyć tam, gdzie te środki są rzeczywiście potrzebne, tam gdzie

rodzice wnioskują, aby takie stojaki na rowery zakupić.

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała - jeżeli były wnioski ze szkół

to przy tych

zmianach są one uwzględnione. Nie mieliśmy wniosku ze SP w Okocimiu o środki na ten cel.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – odpowiedział, że zgłasza to jako radny i jako rodzic i
nie musi wszystkich wniosków konsultować ze szkołami.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że są przecież administratorzy szkół, jeśli
zgłoszą szybko wniosek i wskażą miejsce to my zakupimy te stojaki na rowery, aby nie było
tak, że my je kupimy i nie będzie ich gdzie ustawić. Jeśli dyrektorzy przyjdą to znajdziemy te
pieniądze tam gdzie będzie trzeba.

Radna Maria Kądziołka – przypomniała, że

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej został

podjęty wniosek o zakup dla szkół na terenie gminy, szczególnie sołectw stojaków na
rowery. Ponadto radna zadała pytanie dot. inwentaryzacji
komunalnych min. budynku biblioteki i szkoły w Jasieniu.

technicznej budynków

29

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, Wydział EKiS otrzyma polecenie rozeznania
potrzeb w tym zakresie na terenie szkół, przybliżył również radnym jak będzie przebiegała
inwentaryzacja budynków komunalnych o których mowa w projekcie uchwały.

Po dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił
projekt uchwały został przyjęty 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 340)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko
na 2009 rok.
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)

2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Małopolskiego:

Radna Maria Kądziołka zapytała, czy Gmina Brzesko w 100% sfinansuje to zadanie.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że w tej chwili Gmina finansuje to zadanie
w 100%, natomiast potem to zadanie będzie rozliczane, tak jak np. w chwili obecnej powiat
realizuje dokumentację chodnika w Porębie Spytkowskiej. Warunkiem starania się o środki
przy drogach wojewódzkich jest wykonanie dokumentacji.
Po dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił
projekt uchwały został przyjęty 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:
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Uchwała Nr XLIX ( 341)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego,
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)

3) Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały
został przyjęty 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 342)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)

4) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
Pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały
został przyjęty 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 343)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)
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5) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy

informacji

i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości podatku rolnego

i podatku

leśnego :
Pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały
został przyjęty 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 344)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów
podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego.
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu).

6) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej.
Radna Maria Kądziołka – generalną zasadą jest, że inkasentów wyznacza Rada Miejska.
W punkcie 2 & 2 projektu uchwały

jest zapis, że inkasent może wyznaczyć osobę

współpracującą do poboru opłaty. Radna poprosiła o wyjaśnienie tego zapisu ponieważ nie
bardzo współgra ten zapis z zapisami ustawy.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – stwierdził, że uwaga radnej Kądziołki jest bardzo
cenna. Jemu osobiście ten

zapis też się nie podoba, natomiast radca prawny to

zaakceptował. Faktem jednak jest, że do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej

należy

wyznaczanie inkasenta. Nie wiemy, czy takie pełnomocnictwo w ogóle jest możliwe, aby
inkasent wyznaczał sobie kolejnego podinkasenta?.
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Sekretarz Stanisław Sułek - wyjaśnił, intencja tego zapisu była taka, że

inkasentem

została osoba prawna, która może zatrudniać osoby.
W przypadku kiedy może się zdarzyć, że tych opłat nie będzie pobierał pan Andrzej
Kowalczyk tylko jego pracownik , to aby nie było wątpliwości ze strony osób handlujących
na placu targowym, ta osoba musi zostać wcześniej zgłoszona do Burmistrza.

Radna Maria Kądziołka - nie bardzo może się zgodzić z wyjaśnieniami Pana Sekretarza,
wynika z

nich, że pan burmistrz wyznaczy inkasenta. Wiemy, że jest to osoba prawna,

natomiast ma wielkie wątpliwości czy może być w uchwale taki zapis?.

Sekretarz Stanisław Sułek - wyjaśnił, nie chodzi tutaj o to, że burmistrz wyznaczy osobę,
tylko jeżeli pracownicy tej firmy w imieniu firmy będą pobierać opłaty, choć teoretycznie nie
muszą tego robić. Dla naszego spokoju

te osoby winny być wcześniej zgłoszone do

burmistrza. W dalszym ciągu będzie to pobór opłaty targowej w imieniu Firmy KOWAN.

Radna Maria Kądziołka - przypomniała, że generalną zasadą jest, że inkasenta wyznacza
Rada Miejska. To Rada Miejska określa imię i nazwisko inkasenta, adres zamieszkania itd.
ma duże wątpliwości co do tego zapisu i

prosi, aby radca prawny te wątpliwości

nam

rozwiał. Ponadto radna zapytała dlaczego na dzisiejszej sesji nie ma radców prawnych?

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił uwagę, że Firma Handlowo-Usługowa KOWAN
Andrzej Kowalczyk jest to osoba fizyczna. Nie osoba prawna prowadząca działalność
gospodarczą. W rozumieniu prawa jest to osoba fizyczna. W projekcie uchwały jest zapis, że
osoba fizyczna może sobie wyznaczyć osoby współpracujące, osobiście się z tym zapisem
też nie zgadza.
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Sekretarz Stanisław Sułek- odpowiedział, że gdyby on np. zarejestrował działalność jako
Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Sułek

to ta firma jest osobą prawną. Natomiast

właściciel firmy czyli Stanisław Sułek jest osobą fizyczną, w tym przypadku jest to osoba
prawna wyznaczona jako inkasent.

Radna Maria Kądziołka poprosiła Sekretarza Gminy o przytoczenie treści zapisu ustawy,
jak wybierany jest inkasent i będziemy mieć rozwiązaną sprawę.

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5 minut przerwy
w obradach.
Obrady po przerwie

Głos zabrała Radca Prawny Stanisława Dziadoszczyk odpowiedziała

na pytania

radnych dot. wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej. Inkasentem była osoba
prawna, która będzie działała przez wyznaczone osoby fizyczne. Oczywistym jest, że nie
może tego robić osoba prawna jako podmiot zbiorowy. Wiele gmin wyznacza jako
inkasentów

właśnie osoby prawne, stowarzyszenia, różne podmioty gospodarcze, które

działają poprzez upoważnione osoby fizyczne i które informują o tym gminy burmistrzów
i wójtów. Dlatego też ta uchwała ma zapis że podmiot, który jest wyznaczony przez Radę
Miejską, a jest podmiotem gospodarczym, jest zobowiązany powiadomić burmistrza
o osobach upoważnionych do pobierania w jego imieniu opłat targowych.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał Panią radcę - w paragrafie pierwszym mamy
taki zapis „inkaso opłaty targowej powierza się Andrzejowi Kowalczykowi”, a więc osobie
fizycznej, a nie osobie prawnej i gdyby było napisane „powierza się firmie handlowousługowej Andrzej Kowalczyk” to wtedy to uzasadnienie ma sens, a powierza się inkaso
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Andrzejowi Kowalczykowi. Dalej jest zapis, że ten pan jako osoba fizyczna może wyznaczać
inkasenta. Pytanie czy ten zapis jest poprawny?

Pani radca Stanisława Dziadoszczyk – odpowiedziała, Andrzej Kowalczyk jest
podmiotem gospodarczym, który działa pod firmą handlowo-usługową KOWAN. On tutaj nie
występuje jako osoba fizyczna Andrzej Kowalczyk, ale ta firma, ta firma nazywa sie KOWAN
i ma prawo zatrudniać pracowników, osoby fizyczne. Dlatego jest zapis, że może on swoich
współpracowników upoważnić do pobierania opłaty targowej

bo on po prostu jest

podmiotem gospodarczym, on nie jest tutaj osobą fizyczną.

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Krzysztof Ojczyk podał projekt uchwały pod
glosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt uchwały
został przyjęty 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 345)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: wyznaczenia inkasenta opłaty targowej.
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu)

7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
Pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały został przyjęty 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:
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Uchwała Nr XLIX ( 346)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania w ramach współdziałania
jednostek samorządu terytorialnego.
(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 2010.
Pytań brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały został przyjęty 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 347)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w Gminie Brzesko na rok 2010,
(Uchwała stanowi załącznik).

9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na terenie Gminy na rok 2010.

36
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek jako autor projektu uchwały przeprosił za pomyłkę
w projekcie tj. rok 2009 należy zamienić na rok 2010. W imieniu burmistrza wnosi
o wniesienie autopoprawki do powyższego projektu uchwały w paragrafie 3 ostatnie słowo
winno by być” w roku 2010” i w załączniku w rozdziale II na początku winno być” w roku
2010”.
Pytań brak.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały został przyjęty 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 348)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami
pozarządowymi

i

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego na terenie Gminy na rok 2010.
(Uchwała stanowi załącznik).

10) projekt uchwały w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2010 liczby
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego osób taksówką na terenie Gminy Brzesko.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że przy sprawozdaniach z posiedzeń
komisji był komentarz

do przedmiotowego projektu uchwały. Opinia Komisji Prawa

i Porządku Publicznego jest pozytywna natomiast Komisji Gospodarki Komunalnej
negatywna.
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Radna Maria Kucia poinformowała, w ostatnich dniach rozmawiała z brzeskimi
taksówkarzami, którzy bardzo prosili, aby wziąć pod uwagę

ich negatywną opinię do

wniosku i nie wydanie pozwolenia na jeszcze jedną taksówkę.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że brak jest do chwili obecnej opinii
Federacji Konsumentów. Przyjmuje się, że brak tej opinii jest pozytywną opinią, jest to taka
milcząca zgoda, natomiast opinia zrzeszenia TAXI jest negatywna.

Radny Stanisław Milewski

w imieniu Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku

Publicznego poinformował, komisja była pierwsza komisją która analizowała projekt tej
uchwały i nie było wtedy jeszcze wszystkich dokumentów. Musi być tutaj jakaś jednolitość,
bo dwie komisje głosują inaczej.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że jest to prawo komisji, jedna z nich
może głosować za, a druga przeciwko. Swoją wolę wyrazimy w głosowaniu, czy jesteśmy za
wydaniem nowego zezwolenia czy też nie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały : został przyjęty 3 za, 7 przeciw, 5 wstrzymujących.

Projekt

uchwały

nie

uzyskał

pozytywnej

opinii

radnych

i

nie

został

przegłosowany.

11)

projekt uchwały w sprawie

Wokowice.

nadania nazw ulicom i osiedlom we wsi
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że wszyscy radni przed sesją otrzymali
nowy zmieniony załącznik do uchwały.
Zmiana tego załącznika to

jednocześnie autopoprawka Pana Burmistrza do projektu

uchwały.
Również

w

podstawie

prawnej

wprowadzona

została

przez

Burmistrza

Brzeska

autopoprawka poprzez dopisanie „ustawy o samorządzie gminnym”.
Pytań radnych brak.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały został przyjęty 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 349)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: nadania nazw ulicom i osiedlom we wsi Wokowice.
(Uchwała stanowi załącznik).

12) projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na realizację

projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały został przyjęty 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 350)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

projektu w ramach Programu
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(Uchwała stanowi załącznik).
13)

projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na realizację

projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk

przedstawił projekt

uchwały został przyjęty 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących jak niżej:

Uchwała Nr XLIX ( 351)2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację

projektu w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.
(Uchwała stanowi załącznik)

Ad.15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka:

•

Odpowiedź dla Radnego Lecha Pikuły – radny

otrzymał już wcześniej

odpowiedź na swoją interpelację, ale prześlemy jeszcze odpowiedź pisemną.

•

Odpowiedź dla Radnej Ewy Chmielarz - gmina nie realizowała tej drogi i ta
działka również nie była dzielona, natomiast

grunty są w części dzierżawione i ta

budowa nie była dofinansowywana przez gminę.

•

Odpowiedź dla Radnej Marii Kądziołka - jeśli chodzi o uhonorowanie starszych
osób na terenie gminy, my jako gmina w szczególny sposób honorujemy pary
małżeńskie, które obchodzą 50 lecie małżeństwa, również 100 letnie osoby.
Sprawdzono i tych osób jest w chwili obecnej 77. Musielibyśmy się zastanowić jak te
osoby uhonorować, a są to najczęściej osoby, które już są w podeszłym wieku
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i schorowane. Najlepszym wyjściem byłoby uhonorować je upominkami rzeczowymi,
na które należy znaleźć środki i ustalić w jakiej formie to zrobić. Napewno jest to
temat do rozważenia i przemyślenia.

•

Odpowiedź dla Radnej Katarzyny Pacewicz-Pyrek – będziemy na bieżąco
pilnowali, aby wszystkie wyrwy na ulicy Solskiego były zaraz zasypywane. Jeszcze
jakiś czas te utrudnienia będą, ale

będziemy pilnowali by te utrudnienia dla

mieszkańców były jak najmniejsze. Jeśli chodzi o plany budowy kanalizacji - ulica
Bujaka jest ujęta we wniosku Spójności, gdyby się nam udało pozyskać środki
finansowe to ta ulica powinna być wykonana.
Wystąpimy do powiatu,

aby w przyszłym roku nadal kontynuowane były zadania

związane z remontem i oznakowaniem ulicy Starowiejskiej , aby ta barierka powstała
i pasy zostały namalowane.

•

Odpowiedź dla Radnego Józefa Kubasa - radny pytał o plany budowy dworca
PKS. Ten teren przy ulicy Solskiego jest prywatną własnością. Z

informacji jakie

mamy

to cały czas trwają uzgodnienia i kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia.

Mamy

nadzieję,

że

w

roku

przyszłym

prace

powinny

się

rozpocząć.

W najbliższych dniach zalegający gruz na chodniku przy ul. Powstańców-Warszawy
zostanie usunięty.

•

Odpowiedź dla Radnego

Tadeusza Ciureja - w tej chwili jest rozstrzygany

przetarg, wyłoniony będzie wykonawca, jeszcze w tym roku jest przewidziane
rozpoczęcie prac.

•

Odpowiedź dla Radnego Marka Adamczyka - jeśli chodzi o plany budowy
autostrady, cały czas

myślimy jak poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy

wstępnie umówione spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, chcielibyśmy się
spotkać również z sąsiednimi gminami, powiatem i policją i omówić temat bardzo
dokładnie. Napewno ta budowa będzie uciążliwa i musimy tutaj wszyscy dołożyć
starań i

walczyć o bezpieczeństwo naszych mieszkańców jak również o

to, aby
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zniszczone drogi zostały przez wykonawców odbudowane. Nie będzie to sprawa
łatwa, tym bardziej że GDDP nie przewidziała w zadaniu odbudowy dróg.

•

Odpowiedź dla Radnego Stanisława Milewskiego dot. Oznakowania drogi
wojewódzkiej – w najbliższym czasie wystąpimy

z wnioskiem w tej sprawie

do

powiatu.

•

Odpowiedź dla Radnej Marii Kądziołka –

zlecimy prace związane z naprawą

zapadniętej studzienki przy Placu Kazimierza.

Ad.16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy – udzielono jw.

Ad.17 Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy

– zapytań brak.

Ad.18. Wolne wnioski i zapytania.

Radna Maria Kądziołka - bardzo zaniepokoił ją w nowym projekcie budżetu na 2010 rok
brak zabezpieczenia środków finansowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mamy
gminne obiekty oświatowe z których wywozi się dość dużo nieczystości. W ostatnim czasie
odbyliśmy posiedzenie Komisji Oświaty w Szkole Podstawowej w Buczu. Z wyliczeń
przedstawionych przez Panią Dyrektor wynika, że bardzo dużo gminę kosztuje wywóz
nieczystości. Rodzi się pytanie, czy

nie udałoby się, aby w tych miejscowościach, gdzie

napewno nie będzie kanalizacji w najbliższych latach, rozważyć możliwość uruchomienia
przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwoty jakie płaci pani dyrektor za wywóz nieczystości
wskazują, że gmina by na tym zyskała.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, rozważymy zgłoszony temat , jeśli to będą
niezbyt wysokie kwoty, to napewno jakieś drobne poprawki do projektu budżetu będziemy
mogli wnieść. Burmistrz zwrócił się do radnego Milewskiego, aby rozeznał

problem

i zorientował się jaki to będzie koszt budowy takiej oczyszczalni.
W czasie przerwy pan Naczelnik Cierniak otrzymał polecenie zebrać ze szkół zapotrzebowanie
na stojaki na rowery i postaramy się w najbliższym czasie te stojaki zakupić.

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider przedstawił radnym wyrok Sądu, w

toczącej się

przeciwko niemu sprawie o fałszowanie dokumentów.
Następnie pan sołtys ustosunkował się do zapisów zawartych w projekcie budżetu roku
2010. Projekt ten nie zakłada tej rzeczywistości w jakiej będziemy żyć w roku przyszłym, jak
zacznie się budowa autostrady. Jest zaplanowany do budowy w Mokrzyskach jeden chodnik
przy ulicy Parafialnej, ale oprócz tego chodnika jest jeszcze przy ul. Wiślanej chodnik, który
nie ma zagwarantowanych środków, plany się ciągną w nieskończoność. Rok minął, a projekt
jest jeszcze nie gotowy.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział panu sołtysowi, że zaraz po zgłoszeniu
przez niego propozycji budowy tego chodnika, zlecono wykonanie dokumentacji, która jest
w trakcie przygotowania i napewno to zadanie zostanie podjęte. Przypomniał ponadto, że
w latach ubiegłych sporo środków przeznaczyliśmy na budowę chodników Mokrzyskach i jest
to chyba najdłuższy ciąg chodnikowy w gminie. Koszt budowy tych chodników był ponad
1 mln złotych.

Ponadto sołtys Marek Kośmider przybliżył pomysł dot. wyposażenia dzieci w kamizelki
odblaskowe. W tej sprawie złożył pismo do UM o zorganizowanie spotkania na którym
poruszonych zostanie wiele problemów min. związanych z budową autostrady. Jest się nad
czym zastanowić i takie spotkanie w jak najszybszym czasie należy zorganizować.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że generalnie

wyposażenie dzieci

w kamizelki odblaskowe jest działaniem dobrym. Tym tematem należałoby zainteresować
dyrektorów szkół, Wydział Oświaty i wdrożyć ten temat na terenie całej gminy, co znacznie
zwiększy bezpieczeństwo naszych dzieci.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

stwierdził, że taki sygnał jest potrzebny w pierwszej

kolejności od dyrektorów szkół. My jako gmina środki na ten cel postaramy się znaleźć, bo
chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, szczególnie w tych terenach gdzie będzie duży ruch.

Sołtys Wokowic Marian Czarnik - poinformował radnych o spotkaniu sołtysów Gminy
Brzesko na Radzie Powiatu, w temacie bezpieczeństwa mieszkańców na drogach
powiatowych w związku z budową autostrady.
Podziękował

Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom

w sołectwie Wokowice, oraz za środki finansowe na remont co. w budynku Domu Strażaka.
Sołtys przybliżył które

jednostki OSP z gminy Brzesko otrzymały sprzęt

ze środków

Ministerialnych.

Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider podziękował Radzie Miejskiej i Panu Burmistrzowi za
zabezpieczenie środków finansowych

na budowę chodnika w Mokrzyskach na ulicy

Kościelnej. Chodnik znacznie poprawił bezpieczeństwo na tej ulicy, jako mieszkańcy bardzo
doceniamy ten gest.

Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że takie zebranie związane z budową autostrady
i udziałem panów sołtysów zorganizujemy w najbliższych dniach. Tematu nie zaniedbujemy
i takie spotkanie zorganizujemy.
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Radna Ewa Chmielarz przypomniała o wystosowanym Apelu przez Biskupa W. Skworca
do gmin o wyposażenie dzieci w elementy i kamizelki odblaskowe.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

odpowiedział,

inicjatywa jest dobra, tym tematem

zajmiemy się.

Ponadto radni omówili temat związany z omówieniem i przyjęciem projektu budżetu Gminy
na 2010 rok przez komisje w miesiącu grudniu.

Radny Franciszek Brzyk przedstawił dyskusję, oraz ustalenia dot. określenia terminu
przyjęcia projektu budżetu na rok 2010, podjęte na posiedzeniu komisji Gospodarki
Finansowej. Radny zawnioskował, aby Przewodniczący Rady Miejskiej

po rozmowach

z Panem Burmistrzem i Panią Skarbnik dokonał ustaleń, określił harmonogram i termin sesji
budżetowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten budżet przyjąć w miesiącu styczniu na
spokojnie. Na pewno przewodniczący komisji będą w kontakcie z Panią Skarbnik i Panem
Burmistrzem i da się ustalić ten harmonogram prac tak, aby wszyscy byli

zadowoleni

i pozytywnie nastawieni.
Ponadto radny zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej dlaczego na uroczystej sesji RM
w dniu 11 listopada br. radni podpisywali listę obecności, a nie otrzymali zawiadomienia
z podstawą prawną do urlopowania tylko zaproszenie. Co dla niektórych radnych pracujących
w ruchu ciągłym było znacznym utrudnieniem?. Dlaczego

ta uroczysta sesja została

zorganizowana w takiej formie?.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że jest przyjęta procedura uchwalania
budżetu Gminy i już jej nie zmienimy. Dla komisji termin odbycia posiedzenia w sprawie
budżetu jest do 5 grudnia, a dla Komisji Gospodarki Finansowej do 10 grudnia i tym samym
prace na komisjach się kończą, a wnioski są przekazywane do pana Burmistrza.
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Od 10 grudnia pracownicy Burmistrza mają czas,

aby przygotować ewentualne zmiany.

Projekt budżetu jest gotowy. Zwlekanie z uchwaleniem budżetu o jeden miesiąc nie ma więc
najmniejszego sensu.
Sesje uroczyste są zaplanowane w dni przypadające na święta narodowe. Listy obecności
były na sesjach uroczystych. Sesja uroczysta jest normalną sesją wpisaną w statut i w tym
momencie nie ma tutaj żadnego odstępstwa. Nie było na zaproszeniu podstawy prawnej do
urlopowania, ponieważ 11 listopada jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Faktem
natomiast jest to, że lista obecności była i należało się podpisać. Sesje uroczyste są
wymienione jako dwie w roku, 3 maja i 11 listopada i na ten czas należy mieć świadomość,
że ta sesja może się odbyć. Co innego jest spotkanie uroczyste przy okazji świąt, , a co
innego jest sesja uroczysta, którą mamy wpisaną w Statut.

Głos zabrała mieszkanka Brzeska Pani Maria Bartys - poruszyła w

swoim wystąpieniu

temat ulicy Jasnej, dot. budowy chodnika na tej ulicy.
Ponadto poinformowała o samowoli budowlanej tj. wybudowanej kanalizacji burzowej dla
BOSIR w Brzesku. Zwróciła się do Burmistrza Brzeska o zainteresowanie tym tematem.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział Pani Bartys, należy umówić się wcześniej na
spotkanie i sprawę z udziałem pracowników UM postaramy się wyjaśnić.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – po wystąpieniu Pani Bartys

stwierdził, że aby panią

Bartys usatysfakcjonować to w temacie samowoli budowlanej, kanalizacji burzowej basenu
tj. nielegalnie wybudowanej rury deklaruje, że problem ten przekaże Komisji Rewizyjnej, aby
się zapoznała z tym tematem . Komisja Rewizyjna poprosi Panią

Bartyz na swoje

posiedzenie i go rozpatrzy. Obiecuje, że przy tym temacie się rozejrzymy. Może będzie ten
problem do rozpatrzenia przez samorząd omijając Pani sprawy administracyjne?. Spróbujemy
ten temat z Panem Burmistrzem rozstrzygnąć .
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Radny Tadeusz Pasierb zawnioskował i poprosił o przeniesienie palarni znajdującej się
koło Sali obrad w inne miejsce.

Ad.19. Zamknięcie obrad sesji.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godz.10.00 - 16.10

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

Krzysztof Ojczyk

