PROTOKÓŁ Nr 43/2010
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego w
dniu 25 stycznia 2010 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył jej przewodniczący Radny Mirosław Wiśniowski
.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił
proponowany projekt porządku posiedzenia .
Komisja pozytywnie

odniosła się do

wniosku Naczelnika Wydziału ITK

Bogdana

Dobranowskiego dot. zapoznania się z planem remontów chodników i dróg na terenie
miasta i gminy.
Projekt porządku posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Zapoznanie się z planem remontów chodników i dróg na terenie miasta i gminy.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.
3. Realizacja

wniosków

Komisji

z

okresu:

styczeń

–

grudzień

2009 roku.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy

bieżące

i

wolne

wnioski

-

opiniowanie

projektów

uchwał

i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad.1.
Naczelnik Bogdan Dobranowski poinformował komisję, że podległy mu wydział
przygotował do analizy dwa wnioski .Jeden z tych wniosków zawiera wszystkie drogi
zgłaszane do remontu , komisja zna jego treść bo z roku na rok się on powtarza.
Został opracowany również wniosek , który jest bardziej realny do wykonania.
Jeśli chodzi o samo miasto , na utrzymanie zimowe było przeznaczone 172 tysiące złotych , z
czego znaczna część to były faktury i może się za niedługo okazać ,że praktycznie tych
pieniędzy na utrzymanie zimowe miasta

już nie ma .Na najbliższą sesję

w zmianach
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budżetowych zostanie zawarte zwiększenie środków budżetowych na utrzymanie zimowe
dróg .
Na nakładki bitumiczne na terenie miasta mamy zaplanowane środki w wysokości 180
tysięcy złotych a na remonty 160 tysięcy złotych.
Wydział ITK na podstawie wniosków radnych , rad sołeckich , rad osiedlowych ,
mieszkańców pozwolił sobie wybrać i wstępnie zaopiniować na komisjach

propozycje

remontów tych dróg .
Naczelnik Bogdan Dobranowski

dokładnie

omówił potrzeby w zakresie zgłaszanych

propozycji remontów ulic i możliwości wykonania tych remontów w roku 2010:
 Parking na osiedlu Jagiełły,
 Ul.Wodna ,
 Ul. Rzeźnicza,
 Ul. Boczna- Łaczyska 0d posesji 10 do 50
 Ul.Bujaka ,
 Ul.Przemysłowa koło posesji nr 10 około 100 mb,
 ul. odcinek Łączyska od ul. Wodnej w kierunku Bagiennej,
 ul. Jodłowska od Klonowej –Bocznej ,
 ul. Przemysłowa - Boczna ,
 ul.Głucha,
 parking na ul. Partyzantów koło bloku nr 5,
 asfaltowanie ul.Bagiennej do zabudowań ,
 asfalt na ul. Bagiennej od ul. Szczepanowskiej do zabudowań ,
 ul.11 listopada ,
 ul.Nowa
Wykaz ulic , które są już na tyle przygotowane, że są szanse na ich wykonanie :
 Parking na osiedlu Jagiełły,
 Ul. Boczna- Łaczyska 0d posesji 10 do 50
 Ul. Przemysłowa koło posesji nr 10 około 100 mb,
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 ul. Przemysłowa - Boczna ,
 parking na ul. Partyzantów koło bloku nr 5,po ponownej analizie tematu .
Naczelnik Bogdan Dobranowski poinformował , na terenach wiejskich jest więcej środków
finansowych niż na miasto .
Na nakładki bitumiczne jest zabezpieczona kwota 440 tys. zł , na remonty 130 tysięcy
złotych , na utrzymanie zimowe 114 ,500 tysięcy złotych.
W sołectwach jak co roku zbieramy wnioski radnych , rad sołeckich .
Nie ukrywamy, że preferujemy jednak wnioski Rad sołeckich ,takiego gremium kilku osób ,
wywodzących się z różnych terenów wsi i staraliśmy się głównie honorować wnioski Rad
Sołeckich .
Następnie Pan Naczelnik przybliżył jakie były wnioski poszczególnych sołectw:
 sołectwo Bucze dokończenie nawierzchni asfaltowej na drodze

pod błonie- boczna

do mostu na Uszewce 150 m i wykonanie nakładki na drodze koło cmentarza około
100 metrów.
 Sołectwo Jadowniki – ulica Witosa boczna planujemy położyć tam destrukt i emulsję
,ul. Prokopa od przepustu do ulicy Witosa tj. remont odwodnienie i nawierzchnia
.Wybierzemy jedną z tych pozycji, to wszystko będzie zależało od kwot
przetargowych , które otrzymamy .
 Sołectwo Jasień – dywanik asfaltowy na parkingu koło kościoła , nakładka asfaltowa
na ulicy Floriańskiej , destrukt na odcinku ulicy Klonowej- Bocznej i ulicy Kamionka
.
 Sołectwo Mokrzyska – Rada sołecka preferowała do wykonania dwie ulice, jedną na
osiedlu szkolnym oraz ul. Gminną – ponieważ koszt każdej z tych ulic jest wysoki bo
prawie 90 tysięcy złotych .Przy tych środkach budżetowych , które mamy na nakładki
my nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb i będzie wybrana jedna z
dwóch .
Po przygotowaniu tego zestawienia , po tej analizie wpłynął jeszcze wniosek Pana
Bogdana Zachary z ulicy Na Stoku w Mokrzyskach , gdzie ta ulica jest utwardzona
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ale płytami drogowymi i do pewnego odcinka .Ta ulica nie była wskazana przez RS,
bo RS preferowała ulice na os. Szkolnym i ul. Gminną .Ten wniosek wpłynął później i
w związku z tym chcemy uzyskać od państwa akceptację, czy robimy to co wskazała
Rada Sołecka? tym bardziej, że ta droga jest utwardzona płytami drogowymi. Pan
Naczelnik poprosił aby na ten temat wypowiedzieli się członkowie komisji .
 Sołectwo Okocim – wykonanie ul.Zagrody emulsją asfaltową ,
 Sołectwo Poreba Spytkowska – wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze łączącej
drogę powiatową z Gminą Gnojnik, jest to około 300 mb.
 Sołectwo Sterkowiec – nakładka asfaltowa na parkingu przy ul.Okrężnej i wykonanie
nawierzchni ( 60 mb) na ulicy Dębowej,
 Sołectwo Szczepanów –wykonanie nawierzchni asfaltowej na Osiedlu Na Wzgórzu ,
 Sołectwo Wokowice – wykonanie remontu nawierzchni drogi Wokowice-Biadoliny
emulsją asfaltową .
Sa to propozycje , które by się udało w ramach tych środków 440 tysięcy złotych zrobić
.Oprócz tych 440 tysięcy złotych mamy około 130 tysięcy złotych na remonty bieżące .

Pan Naczelnik zwrócił się do komisji o wyrażenie opinii dot. wniosku Pana Zachary .Wniosek
ten wpłynął już po tym jak RS przedstawiły swoje propozycje , po tym jak zebraliśmy
wszystkie wnioski .Rada sołecka wskazuje do wykonania inne drogi , a my przychylamy się
do tych propozycji.
W dyskusji nad przedstawionymi propozycjami radni analizowali :
 remont nawierzchni drogi w Okocimiu – planowana kwota 50 tysięcy złotych ,
pokrycie drogi emulsją
 ul.Witosa w Jadownikach
wyjaśnień udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka i Naczelnik Bogdan Dobranowski
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Przewodniczący komisji Mirosław Wiśniowski przedstawił pismo mieszkańców ulicy
Topolowej w Brzesku w sprawie połączenia ulicy Topolowej z Porzeczną .
Radny Mirosław Wiśniowski poinformował ,że gdyby nastąpiło to połączenie to dodatkowo
pozwoli później na połączenie z zakładem w Zagórzycach. Kiedy wcześniej dyskutowaliśmy
na ten temat były tam obawy ,że jeśli powstanie zjazd z autostrady, to

cysterna dowożąca

amoniak do zakładu nie będzie mogła jechać tam ul. Wiejską tylko musi mieć specjalną
drogę. Radny sądzi, że gdyby to przedłużenie powstało, to byłaby to odpowiednia droga ,
połączona z ulicą Jodłowską jako tą obwodową do zakładu i dla mieszkańców. Jest już od
ulicy Topolowej wybudowany łącznik około 300 metrów .Należałoby ten łącznik przedłużyć
w kierunku ul. Leśnej , byłby on na wysokości autozłomu , który w tej chwili został juz
zlikwidowany .
W drugim kierunku może później , udałoby się to połączyć z ul. Jodłowską w zależności od
tego, jaka będzie ostatecznie wybrana alternatywa zjazdu. Byłaby to obwodnica bliżej drogi
nr 4 po stronie północnej , w momencie wypadku drogowego np. koło szpitala .Ta droga
dużo by pomogła i odciążyła kolejne uliczki np. Zacisze lub Elektryczna, które są w fatalnym
stanie .
Radny zapytał pana Naczelnika Dobranowskiego, jak UM planuje po wykonaniu pierwszego
etapu kanalizacji

przywrócenie tych dróg do stanu używalności

tj. zrobienie nowych

nakładek i wykonanie tych dróg z prawdziwego zdarzenia. Czy będzie taka możliwość z
zaplanowanych środków.

Naczelnik Bogdan Dobranowski odpowiedział , z informacji jakie posiada wynika, że
odtworzenie nawierzchni ma być tylko do takiego stanu jaka była przed. Jeżeli była droga
żwirowa obowiązkiem wykonawcy będzie odtworzyć co było. Ponieważ jest to Fundusz
wynikający głównie z ochrony środowiska to niestety na to kładziony jest nacisk. Jeżeli np.
w którejś z dróg pojawiła się potrzeba wybudowania kanalizacji opadowej to już tego nie
uwzględniali jako koszty kwalifikowane, chociaż idzie to w jednym wykopie to będą
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dofinansowywać tylko te elementy, które są związane z ochroną środowiska. Nie udało się
nawet pozyskać środków na budowę chodników i nawierzchni asfaltowych.
Kiedy to będzie to mamy taka samą wiedzę jak pan przewodniczący , czekamy na decyzję
pana burmistrza ,po zaopiniowaniu na komisjach aby móc rozpocząć prace ze środków
własnych .Na tą inwestycję mamy w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 11.800
tys. zł rozłożone na
3 lata jako udział własny gminy .Zaplanowano w miesiącu lutym przetarg, mamy pierwszy
etap

ze środków własnych, które będą uznane jako kwalifikowane .Pierwsze zostanie

wykonane Osiedle Leśna-Kopaliny bo to jest kosztorys inwestorski na około 10 mln złotych
, dodatkowo do tego planujemy wykonanie ulicy Bujaka oraz dwie inne ulice, aby dopełnić
tą kwotę .Są takie głosy , że w miesiącu lutym mamy dostać wiadomość co dalej z naszym
wnioskiem .Jeżeli nawet tak będzie to umowa na dofinansowanie może zostać podpisana w
wakacje albo na jesień , więc lepiej zacząć chyba już prace z własnych środków i liczyć się z
tym ,że później ogłosimy drugi przetarg na drugi etap jak przyjdą te pieniądze unijne. Jeśli
idzie o dokumentację przedłużenia tej ulicy o której pan przewodniczący mówił, on sam tego
wniosku jeszcze nie widział .Jeżeli ten pomysł znajdzie uznanie wszystkich , to należy zacząć
od wykonania dokumentacji technicznej i spec ustawy.Mamy rozeznanie , a pan burmistrz
ten temat juz rozważał kilkakrotnie ,bo przychodzili zainteresowani mieszkańcy tym tematem
tj. przebiciem do ul.Poprzecznej i wiemy ,że nie będzie tam łatwo przejść przez tereny
prywatne.

Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że wniosek mieszkańców wpłynął w ubiegłym
tygodniu do UM.W tym roku są niewielkie szanse jego realizacji. Środki finansowe jakie
mamy zabezpieczone w tym roku na projekty sa zbyt małe i będziemy zmuszeni jeszcze coś
do nich dołożyć , gdyż wiele wniosków wpłynęło dodatkowych. Znamy ten temat doskonale ,
była tam konfliktowa sytuacja z mieszkańcami a potrzebne są tam dość spore nakłady
finansowe. W tym rejonie jest również ulica o której mówimy , równoległa do ulicy
Wiejskiej .W tej sprawie kieruje wnioski Pani Gurgul aby wykonać ulicę równoległą ,
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zastanawiamy się czy nie lepiej tam wybudować sięgacz , który by im w jakiś sposób te
tereny tam uruchomił. Jest tam jak gdyby druga linia zabudowy na ulicy Wiejskiej i jeżdżą
mieszkańcy po prywatnych posesjach. Część gruntów była tam wykupiona ale znów ze
względu na brak zgody na wykup wszystkich gruntów jest tam problem. Jest tam również
problem z pierwszą działka, która

blokuje rozwiązanie. Były na to środki finansowe

zabezpieczone i spotkań kilka . Musimy sprawdzić czy przy pomocy spec ustawy możemy
budować sięgacze bo są rozbieżne opinie. Gdyby była taka możliwość to ona by najbardziej
ten temat załatwiła .Jeśli chodzi o budowę kanalizacji , rzeczywiście taką decyzję podjęliśmy
, pan prezes przygotowywuje w tej chwili procedury przetargowe . Ta kanalizacja będzie
budowana w rejonie osiedla Leśna . Cykl wykonania tego zadania to około 2, 5 roku , niestety
odtworzenia nowej nawierzchni nie ma bo projekt tego nie zakładał . Pan Przewodniczący
komisji mówi o ul. Zacisze, ta ulica jest bardzo wąska i należy ją w pierwszej kolejności
poszerzyć. Jest to zadanie ważne min. dla pana przewodniczącego aby z mieszkańcami
porozmawiać by jakieś zgody nastąpiły .Ulica miałaby wówczas lepsze parametry i ta
komunikacja byłaby lepsza a położenie samej nawierzchni nic nie daje bo droga jest bardzo
wąska.
Pan Naczelnik wspomniał również o pilnej potrzebie wykonania kanalizacji ulicy Bujaka ,
gdyby ta ulica została wykonana to zapewne ruch by się rozłożył na ulicy Starowiejskiej .Jest
to wniosek bardzo obszerny .We wnioskach budżetowych on się nie znalazł , ale jest
naprawdę sporo wniosków do budżetu , które są potrzebne i gdy zestawiliśmy wszystkie
wydatki na drogi, remonty budynków i nowe dokumentacje to już tych środków zabraknie
.Nie twierdzi, że jest to nieważna sprawa tylko najpierw należałoby wytyczyć sensowny
przebieg tej drogi i dobrze by było aby radny włączył się w te działania .

Przewodniczący Mirosław Wiśniowski przypomniał, że na opracowanie dokumentacji
było wiele wniosków składanych przez komisje i to nie jest żaden nowy wniosek.
W ciągu roku będą jeszcze jakieś środki finansowe na rozpoczęcie projektów tych
wątpliwych dróg, zależy to również w głównej mierze od tego jak potrwa długo zima bo
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rozpoczęcie robót opóźni się w czasie , natomiast wydatki na odśnieżanie będą bardzo
wysokie.

Naczelnik Bogdan Dobranowski zapytał członków komisji czy komisja akceptuje takie
rozwiązania jak przedstawił na wstępie dot. Mokrzysk, że przyjmujemy do realizacji te drogi
które wskazała RS .
Członkowie komisji poparli stanowisko UM aby kierować się wnioskami RS i ZO .

Radna Jadwiga Kramer stwierdziła ,że nie można tworzyć dodatkowego koncertu życzeń
z wniosków do budżetu . RS jest jednostką pomocniczą której zadaniem min. jest kierowanie
takich wniosków do budżetu .
Jeżeli ktoś nie przychodzi na zebrania wiejskie tylko „solo” politykę uprawia to trudno.

Radny Stanisław Góra stwierdził, że przyjście na zebranie to nie wszystko, musi jeszcze
przekonać wszystkich do swoich racji.

Następnie Naczelnik Bogdan Dobranowski przedstawił komisji propozycje remontów
chodników w roku 2010.
W budżecie jest zabezpieczona kwota 20 tysięcy złotych na bieżące zapadliska i 430 tysięcy
na modernizację. W ramach tych środków przewidziano:
 kontynuację chodnika przy ul.Browarnej,
 ul. Chopina strona zachodnia ,
 kontynuacja budowy chodnika na ul. Leg.Piłsudskiego, Ogrodowej,
Czarnowiejskiej , Wyzwolenia, Piastowskiej 11 Listopada .
Te propozycje są podsumowane na kwotę 530 tysięcy złotych , jest to więcej niż mamy
zaplanowanych środków finansowych .Są to kwoty szacunkowe, będziemy dopiero zlecać
kosztorysy po wstępnej akceptacji i dopiero wyjdą koszty inwestorskie a po przetargu
faktyczne.
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Oświetlenia uliczne- zamierzamy głównie wykonywać te, które juz posiadają dokumentacje ,
bo nie możemy dopuścić do tego by dokumentacja uległa przedawnieniu czy unieważnieniu.
Mamy w budżecie łącznie kwotę
60 tysięcy złotych z czego chcemy wydać 40 tysięcy na budowę nowych oświetleń , a 20
tysięcy na kolejne dokumentacje .
Mamy też pewien dylemat, ponieważ dokumentacji jest na około 80 tysięcy zł i skończy się
to pewnie na tym, że w niepełnym zakresie każda z tych dokumentacji zostanie zrealizowana.
Następnie Pan Naczelnik przedstawił propozycje Wydziału dot. dobudowy oświetleń
ulicznych.

Radny Franciszek Brzyk zwrócił uwagę, że wbrew opinii sołectwa planuje się do
wykonania oświetlenie ul. Kasztanki w Okocimiu , taka opinia była wydawana dwa razy.
Była dokumentacja wykonana na os. Zalesie i Kamieniec a brak ich w tym zestawieniu na
wykonanie.

Radna Jadwiga Kramer zapytała- jeśli jest w opracowaniu plan ulicy Kasztanki ,bo ma to
być taka alternatywna droga, to przy niej się oświetlenia nie planuje wybudować?

Burmistrz Wawryka odpowiedział- można przy tej drodze wszystko zaprojektować nie
tylko oświetlenie ale i chodniki , tylko że to wszystko kosztuje odpowiednie pieniądze. W tej
chwili są tam szczere pola ,będzie tam główna droga do Okocimia .Planujemy wykup
gruntów i zrobienie nawierzchni co będzie napewno sporo kosztowało .Trudno oświetlać
tylko pola w chwili obecnej.

Radny Franciszek Brzyk przypomniał ,że po dokonanym objeździe dróg stwierdziliśmy ,że
tam się nic nie dzieje pierwsze budynki są dobrze oświetlone , więc nie wiadomo o co Panu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej chodziło, że tak zabiegał o wykonanie oświetlenia ul.
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Kasztanki . Jako radny który rozmawiał z Radą Sołecką pamięta, że przynajmniej dwukrotnie
RS jak i zebranie opiniowało negatywnie to zadanie .

Radny Stanisław Góra zapytał , w Porębie Spytkowskiej ul. Graniczna końcowy odcinek ul.
Bursztynowej od strony południowo-wschodniej czy Rada Sołecka nic nie wnioskowała do
wykonania ?

Radna Jadwiga Kramer stwierdziła ,że należy się bardzo dokładnie zastanowić nad
realizacją „ Czerwonej Drogi” w Okocimiu , jest to bardzo duże zadanie.
Radny Franciszek Brzyk – odpowiedział , patrząc na Czerwoną Drogę i na Kasztanki

to

należy mieć na uwadze, że Czerwona Droga w chwili obecnej nie zabudowywuje się , są
jedynie domy istniejące. Patrząc po prawej stronie na te łąki to jak narazie nie zostaną one
chyba zabudowane. Jest to teren zalewowy i potok przy większych ulewach jednak wylewał.
Wykonując projekt rzeczywiście należałoby wykonać projekt całej drogi od końca jak jest
skręt na leśniczówkę, aż po zjazd na drogę Nr 75 .

Naczelnik Bogdan Dobranowski – odpowiedział, że ponownie zostaną przeanalizowane
wnioski RS Okocim , zobaczymy co było wskazane i przedyskutujemy jeszcze raz ten temat .

Radny Stanisław Góra poprosił o sprawdzenie czy istnieje dokumentacja w tym rejonie na
oświetlenie w Porębie Spytkowskiej i co ona obejmuje .

Radny Franciszek Brzyk zapytał – do projektu budżetu roku 2009 skierowaliśmy wniosek
z całą listą podpisów o remont chodnika przy ulicy Goetzów Okocimskich , jest on bardzo
zdewastowany i leży przy powiatowej drodze, czy będzie to zadanie realizowane w
najbliższym czasie.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział ,to powiat winien wnioskować o remont tego
chodnika

bo jest on przy drodze powiatowej. My jako gmina składaliśmy im pewne

propozycje w tym zakresie. Jeśli powiat wnioskuje że planuje wykonać pewne chodniki to u
nas nie ma problemu i my się do tego dokładamy .W tym roku gmina więcej zawnioskowała
natomiast powiat nie będzie w stanie wszystkiego wykonać. My jako gmina nie możemy w
to ingerować bo to nie jest nasza droga .Jeśli będzie wniosek z powiatu, że sa w stanie
wykonać remont tego chodnika i wystąpią z taką propozycją, my jako gmina jesteśmy w
stanie wesprzeć takie działania. Nie było takich wniosków do chwili obecnej .Są budowane
nowe chodniki, ale są tam budowane

gdzie były dokumentacje przygotowane i

podejrzewamy, że też nie wszystkie wejdą do realizacji. Planowana jest do wykonania
Poręba Spytkowska, Jadowniki i Mokrzyska, tam będą budowane nowe chodniki przy
drogach powiatowych. Przy istniejących chodnikach

również kierowaliśmy wnioski o

remont.
Radny Leszek Klimek zapytał, czy będzie realizowany wniosek sołectwa Jasień na budowę
oświetlenia ulicznego przy ul. Konopnickiej za ekranami. Poruszy ten temat na zebraniu
wiejskim .Może należałoby zrezygnować z ul. Sądeckiej bo tam juz częściowo to oświetlenie
jest a na ul. Konopnickiej jest ciemno.

Inspektor Jan Górski odpowiedział, że zostało wystosowane pismo do GDDP w tej sprawie
, ale odmówiono

przyznania środków na wybudowanie oświetlenia, dadzą

tylko na

utrzymanie tej drogi.
Radny Stanisław Góra stwierdził, że starostwo powiatowe zachowuje się w ten sposób
,mimo to iż propozycje wychodzą od nas to oni twierdzą, że nie mają wyraźnych sygnałów .
Powiat chce abyśmy my jako gmina zapewnili im finansowanie czegoś czego oni nawet w
swoich planach nie mają.

Radny Mirosław Wiśniowski zapytał w temacie budowy chodnika przy ul. Leśnej. Czy
starosta zgodzi się na wykonanie dokumentacji stricte na chodnik a nie na modernizację ulicy
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Leśnej, bo chodnik jest w tym miejscu bardzo wskazany .Wg niego dobrze byłoby ten
chodnik połączyć z tym ciągiem który mamy nad główną trasą E4.Gdyby to połączyć kładką
nad ul. Kościuszki i skierować w kierunku ulicy Leśnej i drugą nitkę w kierunku miasta , to
odciążyłoby to skrzyżowanie i przejście dla pieszych które jest bardzo niebezpieczne .

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, dobrym rozwiązaniem byłoby aby powiat
złożył na to zadanie wniosek do „Schetynówki” , bo z tego funduszu można było pozyskać
odpowiednie środki .
Jeśli powiat wykona dokumentację to my jako gmina jesteśmy otwarci na współpracę , gdy
tylko będzie dobra wola powiatu .

Po szerokiej dyskusji komisja podjęła wnioski;
1. Komisja wnioskuje o ustalenie zasad ,procedury i harmonogramu prac dot. budowy i
remontów chodników przy drogach powiatowych. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja pozytywnie opiniuje propozycje remontów dróg i chodników zaplanowanych
do wykonania w roku 2010 przez Wydział ITK, z uwagami wniesionymi w czasie obrad
komisji. Głosowano jednogłośnie

Ad.2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski przedstawił członkom komisji propozycje
do planu pracy komisji na rok 2010- wg. załącznika do protokołu.
Opinia komisji :
Pozytywnie, jednogłośnie przyjęła Komisja plan pracy na rok 2010.

Ad.3.

Realizacja

2009 roku.

wniosków

Komisji

z

okresu:

styczeń

–

grudzień
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Burmistrz Grzegorz Wawryka przedstawił komisji analizę wniosków jw.
W dyskusji komisja analizowała:
 Remont budynku starej poczty przy ul.Browarnej,
 Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 Kontroli wywozu ścieków i podłączenia do kanalizacji tych mieszkańców którzy maja
do tego odpowiednie warunki,
 Przebudowy budynku przedszkola Nr 7 w Brzesku ,
 Budowy oczyszczalni ścieków na terenie miasta i potrzeby przygotowania stosownej
analizy

gospodarki ściekowej oraz harmonogramu

kompleksowej koncepcji

kanalizacji całej gminy Brzesko,
 Działalności Spółki MPK Brzesko .

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 listopada 2009 roku został przyjęty
jednogłośnie .

Ad.5.

Sprawy

bieżące

i

wolne

wnioski

-

opiniowanie

projektów

uchwał

i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
W

sprawach

bieżących

komisja

omówiła

i

 Z udziałem Skarbnik Gminy Celiny Łanocha członkowie komisji
projekty

uchwał

w

zaopiniowała:

analizowali
sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2010 , głównie w temacie
przeznaczenia środków finansowych na

rewitalizację Placu Żwirki i Wigury w

Brzesku oraz potrzeby zwiększenia środków finansowych na zimowe utrzymanie
dróg .
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Radni zaproponowali Panu Burmistrzowi

dokonanie rozeznania

możliwości

pozyskania środków pozabudżetowych które zapewnią dofinansowanie rewitalizacji
Placu Żwirki i Wigury .
2) 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,
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego .
Po analizie projektów uchwał wyrażono opinie:
Pozytywnie jednogłosie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :
1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko ,
2) 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,
3) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego .

 Skarbnik gminy Celina Łanocha przedstawiła do opinii komisji wnioski:
1) Wniosek Pani Alicji Licak o umorzenie naliczonych odsetek w związku z powstałymi
zaległościami wpłat na budowę podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej.

Komisja wyraziła opinie o treści:
Negatywnie zaopiniowała komisja wniosek Pani Alicji Licak o umorzenie
odsetek

naliczonych

w związku z powstałymi zaległościami

wpłat na budowę podłączenia

kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej . Komisja

pozytywnie opiniuje propozycje

rozłożenia do spłaty na raty zaległości głównej i odsetek. Głosowano jednogłośnie

2) Wniosek Pana Jana Kubali o rozłożenie na raty zaległości za przyłącz do kanalizacji
sanitarnej .
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Komisja wyraziła opinie o treści:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pana Jana Kubali o rozłożenie na raty
zaległości za przyłącz do kanalizacji sanitarnej .

 Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani Franciszki Kuta zam. Sterkowiec o umorzenie
IV raty podatku rolnego za rok 2009 i podtrzymuje wydaną decyzję przez Burmistrza
Brzeska w tym temacie. Głosowano jednogłośnie

 Po analizie pisma mieszkańców ulicy Poprzecznej w Brzesku oraz wyjaśnieniach
Burmistrza Brzeska i dyskusji podjęto wniosek o treści:

Komisja wnioskuje o opracowanie dokumentacji i wykup gruntów zgodnie z wnioskiem
mieszkańców ulicy Poprzecznej w Brzesku zawartym w piśmie Pani Haliny Grzesik zam.
Brzesko ul. Poprzeczna
25 B. Głosowano jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.10.00- 15.00

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Mirosław Wiśniowski

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

