P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2008

z obrad XXVII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
13 sierpnia 2008 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Obradom sesji przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku.
W sesji udział wzięło 21 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. Smołucha Adam,
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20. Warzecha Apolonia,
21. Wiśniowski Mirosław.
22.
Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
2. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
3. Radca Prawny Edward Pietrus,
5. Zaproszeni goście wg. załączonej listy obecności.

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXVII Nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Pana Burmistrza, zaproszonych
gości i stwierdził, że na stan 21 radnych w obradach sesji uczestniczy 21 radnych, a więc wymagana
liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek
Burmistrza Brzeska, zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie

gminnym oraz § 3 ust.4 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku.

Ad 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że projekt porządku obrad wraz
z materiałami został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał, czy
wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Czy do przedstawionego porządku obrad są
uwagi. Uwag nie ma, a zatem przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia jak niżej :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad sesji.
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Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008;

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały został dzisiaj omówiony
i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki Finansowej.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel wyjaśnił -

w związku z tym, iż

usilnie pracujemy nad

pozyskaniem środków finansowych na budowę Regionalnego Centrum Bibliotecznego, jak również
środków finansowych na wodociągowanie, poprosiliśmy państwa, aby zebrać się dzisiaj i wprowadzić
stosowne poprawki do uchwały budżetowej, a o szczegółach powie już Pani Skarbnik. Jesteśmy
również dzisiaj przygotowani do tego, aby odpowiedzieć na szczegółowe zapytania państwa radnych.

Skarbnik Gminy Celina Łanocha – wyjaśniła, że zmiana dotyczy załącznika do uchwały
budżetowej, wydatki związane z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi i będzie dotyczyła dwóch
inwestycji : budowa biblioteki i budowa magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko wraz z siecią
wodociągową w Okocimiu. Jeżeli chodzi o inwestycje Biblioteka, po dokonaniu zmian w uchwale
budżetowej na ostatniej sesji nadzwyczajnej wystąpiły jeszcze zmiany w studium. Głowna zmiana
polega na zwiększeniu udziału własnego, który wynosił 25 %, a obecnie już 30,27%. W związku z
tym musimy w latach 2009-2011 zwiększyć środki finansowe na pokrycie tego 30 procentowego
udziału gminy Brzesko. W związku z tym potrzebujemy w 2009 roku zwiększyć limity wydatków o
kwotę 215 tysięcy złotych, w 2010 roku o kwotę 431.789, w 2011 roku o kwotę 267,850 zł, to pozwoli
nam na pokazanie środków wymaganego udziału własnego gminy w łącznych nakładach finansowych
jakie zostały ostatecznie nam wskazane w studium. Jeżeli chodzi o budowę magistrali wodociągowej
Bochnia-Brzesko wraz z wodociągiem w Okocimiu, tutaj zmieniamy też nazwę inwestycji. Chcąc się
dostosować do nowej nazwy wniosku to tą inwestycję tworzymy pod taką nazwą. Jeżeli chodzi o
wodociąg i magistralę wstępny wniosek został przeanalizowany i dostaliśmy krótki czas na poprawę
pewnych błędów, min. musimy również zwiększyć planowany udział środków własnych gminy w
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realizacji tej inwestycji, do kwoty jaka została pokazana w studium, a kwotą jaka jest już uchwalona w
budżecie brakuje 90.451 złotych. Inaczej również te środki są rozłożone w poszczególnych latach.
Następnie wg. załącznika do protokołu Pani Skarbnik pokazała jak te środki będą się kształtować w
poszczególnych latach. Są to wszystkie zmiany pod potrzeby złożonych i składanych wniosków.
Uwag brak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przeczytał projekt uchwały który został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:

UCHWAŁA NR XXVII(202)2008
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 13 sierpnia 2008 roku
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2008.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Ad.4. Wolne wnioski i zapytania :

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował radnych, że wpłynęły do Biura
Rady Miejskiej 2 skargi.
Pierwsza z nich to skarga na Dyrektora BOSiR w Brzesku, wpłynęła do Biura Rady w dniu 6 sierpnia
2008 roku.
Druga skarga wpłynęła w dniu dzisiejszym tj.13 sierpnia 2008 roku na Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzesku. Ponieważ zgodnie z prawem Rada Miejska winna kierować skargi do
rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną, dlatego podda pod głosowanie dzisiaj dwa wnioski w tej
sprawie, z zapisem do protokołu z sesji.
Na wniosek radnych Przewodniczący Rady Miejskiej przybliżył treści obu skarg.

Wniosek1- o skierowanie skargi złożonej na Dyrektora BOSiR w Brzesku do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Brzesku.
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Wniosek głosowano 18 za, 1 wstrzymujący ,2 radnych nie głosowało – wniosek uzyskał akceptację
radnych.
Wniosek 2 o skierowanie skargi złożonej na Dyrektora MOPS w Brzesku do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Brzesku.
Wniosek głosowano 17 za, 2 wstrzymujące ,2 radnych nie głosowało – wniosek uzyskał akceptację
radnych.

W wolnych wnioskach głos zabrali:
Radna Maria Kądziołka zadała pytania dot.
 monitoringu miasta Brzeska - czy kamery zostaną zamontowane w miejscach wcześniej
uzgodnionych w trakcie wizji jakie przeprowadziliśmy wspólnie na terenie naszych osiedli.
 Likwidacji niebezpiecznej dziury w jezdni - na ulicy Czarnowiejskiej znajduje się ogromna
dziura w jezdni zagrażająca bezpieczeństwu kierowców, należy podjąć szybkie działania
celem jej likwidacji.
 dot. zaniżonych studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w jezdniach. Kilkakrotnie w tej
sprawie

składałam

interpelacje.

Prosiłam

aby

dokonano

sprawdzenia,

czy

przy

przeprowadzanych remontach naszych dróg wykonawcy zobowiązani byli do podniesienia
studzienek do poziomu jezdni. Obecnie jazda ulicami naszego miasta jest po prostu horrorem.
Proszę o podjęcie działań w tej kwestii
 Radna zaprosiła wszystkich na organizowany w dniach 23 – 24 sierpnia 2008 r. „VI
Międzyosiedlowy Piknik Rodzinny”.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zaprosiła wszystkich zainteresowanych na posiedzenie komisji
GKOSiR w dniu 18 sierpnia 2008, którego min. tematem będzie sprawa BIOSOLIDU. Jest to temat
trudny, dlatego prosi o wsparcie.

Radny Stanisław Góra w nawiązaniu do uchwały którą przed chwilą głosowaliśmy

jako

mieszkaniec i radny Poręby Spytkowskiej, miejscowości która jest dotknięta brakiem wody, bardzo
się cieszy

z tego co pan burmistrz powiedział na wstępie, że UM bardzo pilnie pracuje nad
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pozyskiwaniem środków finansowych na tego typu inwestycje i ma nadzieję, że prace te spowodują to
,że już w niedalekiej przyszłości nasza wieś doczeka się wodociągowania.
W związku z tym, że mieszkańcy wsi pytają na jakim etapie jest pozyskiwanie środków finansowych
na budowę naszego wodociągu, prosi pana burmistrza o podanie krótkich informacji mieszkańcom w
tym temacie np. przez ogłoszenia kościelne, co już zostało zrobione.

Radny Józef Kubas poinformował członków komisji Oświaty o planowanym w dniu 27 sierpnia br.
posiedzeniu Komisji w Budynku Gimnazjum Nr 2 w Brzesku.
Radny zwrócił uwagę na zaniedbane kwiaty na sali obrad, które nie są na dzień dzisiejszy ozdobą
naszej sali.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel udzielił krótkie odpowiedzi na zapytania radnych. Wszystkie
odpowiedzi zostaną radnym udzielone na piśmie.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił informacje dot. planowanego spotkania początkiem
września br. z Firma DALTIA zajmującej się ciepłownictwem na terenie naszego kraju, na które
serdecznie wszystkich radnych zaprasza.

Ad.5. Zamknięcie obrad sesji
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXVII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzesku .

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

