PROTOKÓŁ Nr 44/2010
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 26 lutego 2010 roku.

Posiedzeniu

komisji

przewodniczył

jej

przewodniczący

Radny

Mirosław

Wiśniowski .
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił
proponowany projekt porządku posiedzenia .
Członkowie komisji zaproponowali aby przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń
komisji nastąpiło w pkc.3.
Projekt porządku posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Opiniowanie harmonogramu prac dotyczących remontów dróg i chodników.
2. Ocena przygotowań do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie Brzesko
zaplanowanych w budżecie na 2010 rok.

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 09.12.2009 r, oraz
25.01.2010 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – opiniowanie projektów uchwał i materiałów na
najbliższą sesje rady Miejskiej.

Ad.1. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Henryk Piela przedstawił komisji
informacje na temat harmonogramu prac dotyczących remontów dróg i chodników.
Pan Kierownik Piela omówił:
 stopień zniszczenia dróg w czasie zimy i potrzeby wykonania niezbędnych
remontów nawierzchni na poszczególnych drogach i ulicach w mieście i
gminie ,
 wielkość środków budżetowych wydanych z budżetu gminy na

zimowe

utrzymanie dróg i chodników,
 jakie planuje się w poszczególnych sołectwach remonty dróg w roku 2010 ,


które z ulic i chodników w mieście zostały wytypowane do remontu w roku
2010,

2
 Jaka jest realizacja

wykonanych

dokumentacji na

budowę oświetlenia

ulicznego.

W dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zapytał

dlaczego

zaplanowano do remontu ul. Czecha a nie chodnik na ul. Świerkowej , która jest bardziej
zniszczona i wymaga generalnego remontu .Na ulicy Czecha jest tylko kilka domów , a na
Świerkowej dużo więcej i tam ten chodnik jest faktycznie potrzebny. Należy z oszczędności
zaplanować również do realizacji chodnik przy tej ulicy. Przewodniczący zawnioskował o
zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych

na wykonanie chodnika dla

pieszych przy ul. Świerkowej po jednej stronie ulicy.
Ponadto członkowie komisji omówili temat jakości wykonanych i planowanych do remontu
chodników na terenie miasta i gminy Brzesko.

Kierownik Henryk Piela poddał pod rozwagę komisji propozycje ograniczenia do 40 %
zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

poprzez montaż

reduktorów mocy.

Koszt zamontowania jednego reduktora to kwota około 20 tysięcy złotych.
Pan Kierownik zaproponował aby na wstępie zakupić reduktory mocy na 3 obwody i
sprawdzić jak to faktycznie działa .Mamy informacje że zamontowanie reduktorów mocy
przynosi oszczędności rzędu 40-50 tysięcy złotych .

Radny Mirosław Wiśniowski- zwrócił uwagę na brak w wykazie przedstawionym przez
pana kierownika Pielę budowy chodników przy ulicy Leśnej i Wiejskiej .

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

Ad.2. Kierownik Referatu Budownictwa Roman Olchawa
informacje

na

temat

przygotowania

do

realizacji

zaplanowanych do wykonania w budżecie roku 2010.

przedstawił członkom komisji
projektów

inwestycyjnych
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał jak postępują prace związane z zamianą gruntu
na Placu Żwirki i Wigury z Panem Kuralem.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział, w chwili obecnej gmina dokonała zamiany
przedmiotowego gruntu. Prace inwestycyjne prowadzone przez inwestora

są bardzo

zaawansowane.

Następnie Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zapoznał członków komisji z
treścią odpowiedzi jaką otrzymał mieszkaniec Brzeska z GDDPiA w temacie budowy drogi
łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 za droga krajowa nr 4.
/pismo w załączeniu do protokołu/ .
Pismo to jest niepokojące bo mówi o opóźnieniu związanym z wybudowaniem łącznika
autostrady do drogi nr 4 .Wielu mieszkańców jest zainteresowanych jak będzie przebiegał
zjazd z autostrady dlatego zwrócili się z zapytaniem do GDDP i A w tej sprawie .
Terminy określone w tym piśmie są niepokojące więc nasuwa się pytanie ,co się będzie
działo przez te dwa lata kiedy autostrada zacznie funkcjonować i cały ruch będzie
kierowany na ul.Leśną i okoliczne uliczki , które na dzień dzisiejszy sa w fatalnym stanie .
Pytanie, czy gmina planuje zabezpieczyć ten ruch , bo jeśli Urząd nie zrobi nic to
społeczeństwo może różnie reagować .

Burmistrz Grzegorz Wawryka –odpowiedział , lokalizacja zjazdu z autostrady mogła zostać
wskazana dużo wcześniej, a trwało to bardzo długo . Kiedy objął stanowisko burmistrza, to
w ciągu kilku miesięcy zajęliśmy jednoznaczne stanowisko. W miedzy czasie okazało się że
opowieści GD które wielokrotnie deklarowali, że są środki finansowe na wykonanie
dokumentacji nie sprawdziły się. Takie były deklaracje składane.
Obecny Poseł Musiał wielokrotnie o tym mówił. Kiedy nastał nowy Dyrektor w GDDPiA
poinformował nas, że tak naprawdę to tych środków nigdy nie było

i pod wpływem

naszych wspólnych nacisków znalazły się i jest dokumentacja wykonywana. Faktem jest, że
taka sytuacja trochę potrwa , ale już w roku ubiegłym sygnalizował aby mieszkańcy i
powiat, bo ul. Leśna jest drogą powiatową , starali się o środki ze Schetynówki . Pomiędzy
mieszkańcami wynikła taka dwuznaczna sytuacja , jedni się bali że jeśli droga będzie
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remontowana to

będzie

tam zjazd . Jeśli byłby przeprowadzany remont tej drogi to

deklarowaliśmy się, iż gmina dołoży środki finansowe , ale tak w powiecie jak i wśród
mieszkańców uznano, że jeśli droga zostanie wyremontowana to będzie tam zjazd. Tak nie
będzie bo koszty zjazdu to środki rzędu 50 mln złotych . Napewno będzie uciążliwość dla
mieszkańców, ale ul. Leśna powinna być wyremontowana i gdyby był chodnik to te 2 lata
mieszkańcy by wytrzymali. Autostrada najwcześniej będzie za 2 lata .Zostanie rozpoczęta
budowa zjazdu , gdybyśmy nie interweniowali to chyba tego zjazdu w Brzesku by nie było.
Tak Rada Miejska jak i Urząd nie zawiniliśmy nic.

Radny Mirosław Wiśniowski w nawiązaniu do wniosków podjętych na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Komunalnej

zapytał Pana Burmistrza czy

zostały już rozpoczęte prace

związane z połączeniem ul. Topolowej z ul. Leśną i Poprzeczną .Na posiedzeniu komisji
Pani Architekt przedstawiła że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie spec ustawy.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, zebraliśmy wszystkie wnioski na wykonanie
dokumentacji

i już nam w tej chwili brakuje kwoty 100 tysięcy złotych na dokumentacje,

które były zaplanowane. W pozostałych wnioskach , oprócz wniosku na blok komunalny ,
które były składane od roku czasu , zebraliśmy te wnioski poprosiliśmy o oferty za ile te
dokumentacje mogą zostać wykonane i okazało się że tak ilość tych dokumentacji jak i ceny
są znacznie większe .
Zastanawialiśmy się nad zleceniem wykonania koncepcji tego połączenia , napewno na to
środki znajdziemy.Wykonana zostanie koncepcja wskazująca w jaki sposób ta droga będzie
przebiegała , przedłożymy ją pod opinię mieszkańców , nie możemy bowiem spec ustawą
nie wiadomo ile dróg budować, bo możliwości mamy ograniczone.

W chwili obecnej

wykonujemy ul. Kasztany a ta droga będzie kosztowała bardzo dużo środków.
Na tym osiedlu jest również sięgacz o który wnioskują mieszkańcy i w tym momencie jest
on wykonywany . Możemy wykonać koncepcję , natomiast z dokumentacją należałoby się
jakiś czas wstrzymać .Temat jest nam znany , zasygnalizowany i w miarę możliwości
finansowych będziemy go realizować , tym bardziej że w chwili obecnej RPWiK
przygotowuje się do realizacji potężnego wniosku gdzie 90% środków finansowych idzie
na osiedle na którym mieszka Pan Przewodniczący Wiśniowski .
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Po szerokiej dyskusji opinia komisji:
Pozytywnie ocenia komisja przegotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych w
Gminie Brzesko , zaplanowanych

w budżecie Gminy Brzesko

na rok 2010.

Głosowano jednogłośnie

Ad.3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 09.12.2009 r, oraz
25.01.2010 r.

Radny Franciszek Brzyk odniósł się do zapisów zawartych w protokole z dnia 09.12.2009
roku .
W tym miejscu radny odczytał odpowiedź jaką otrzymał od Pana Burmistrza na złożoną
interpelację w sprawie utworzenia Muzeum.
W powyższym protokole nie ma odzwierciedlonej dyskusji jak odbyła się na komisji w
temacie utworzenia Muzeum .Składając interpelację takiej treści tylko dlatego o tym
wspomniał, bo gdyby to było tak jak pisze pan wiceburmistrz w odpowiedzi , burza
mózgów ,panel dyskusyjny itd. to mógłby się z tym zgodzić. Dobrze pamięta przebieg tej
komisji ,gdzie tylko w jednym zdaniu zgłosił taką propozycję a udzielona odpowiedź była
taka a nie inna . Nie wyciągał z tego daleko idących wniosków , ale jeśli się tak pisze to ta
burza mózgów powinna mieć też jakąś granicę. Jeśli w takiego typu dyskusjach będziemy
używać takich argumentów , akurat w tym przypadku się taki jeden komentarz pojawił i
pewna granica odpowiedzi powinna zostać zachowana. Nie wysuwa w tym przypadku
absolutnie żadnych pretensji pod adresem Pana Burmistrza .

Przewodniczący Krzysztof

Ojczyk – stwierdził ,że granicą winien być rozsądek .

Na posiedzeniach komisji przez wiele lat padały różne wypowiedzi , były one w
wypowiadane w takim czy innym kontekście , był mniej lub bardziej żartobliwe. Słuchał tej
wypowiedzi, był obecny na komisji i jego opinia jest taka, że jest to czepianie się. Nawet
pewna wypowiedz która jest sucho zacytowana nie odzwierciedla tego co było na komisji.
Granicą niech będzie granica rozsądku, bo w przeciwnym razie w protokołach będziemy
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pisać rożnie a wiemy że mamy przed sobą wybory i będziemy sobie wyciągać nie wiadomo
co.

Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, jeśli mówimy o muzeum to dalej proponuje aby
w sensowny sposób się zastanowić nad charakterem tego muzeum. Cały czas odkąd został
burmistrzem pada tylko hasło o potrzebie powstania muzeum , jednak nie wiemy co w nim
powinno być. Nie ma żadnego harmonogramu prac przy jego tworzeniu. Idea powstania
jest dobra , ale aby nie było tak że wyremontujemy budynek, powołamy go do istnienia ,
wyłonimy dyrektora i nie będziemy wiedzieli co chcemy tam zgromadzić . Na tym etapie
winniśmy sobie powiedzieć co chcemy w tym muzeum mieć jaki to winien być charakter .

Radny Franciszek Brzyk nie zgodził się z wypowiedzią pana przewodniczącego , który po
swojemu skomentował zaistniałą sytuację. Sam skomentował to w ten sposób , dlatego że w
tym temacie wypowiedziało się wiele osób, a w swojej wypowiedzi tylko wskazał na taką
możliwość .Mówił tylko o tym ,że faktycznie są u ludzi różnego rodzaju eksponaty , nie chce
nawet uprzedzać niczyjej inicjatywy . Aby takie muzeum stworzyć to musimy się najpierw
zorientować czym dysponujemy .Należy zwrócić się z apelem do mieszkańców jakie
eksponaty mogą muzeum podarować , w ten sposób mając określone jakieś zasady gdy
zajdzie taka potrzeba powołamy tą placówkę .

Burmistrz Grzegorz Wawryka przybliżył w jaki sposób to muzeum mogłoby działać.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przyznał ,że na poprzedniej komisji z dużą życzliwością
podszedł do ideii utworzenia muzeum zgłoszonej przez radnego Brzyka.
W chwili zapoznania się z artykułami prasowymi w tym temacie , był bardzo mocno
zdziwiony bo wydawało się na komisji że co idei tego utworzenia jest całkowita zgoda, nie
wie z czego tak faktycznie ten cały problem powstał. Ponadto przewodniczący
poinformował, iż na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej padła propozycja
zagospodarowania pomieszczeń po Bibliotece Pedagogicznej na muzeum , po opuszczeniu
tych pomieszczeń przez bibliotekę. Nie koniecznie muzeum musi być zlokalizowane w
budynku przy ul. Puszkina.
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Następnie Przewodniczący komisji Mirosław Wiśniowski poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołów z poprzednich posiedzeń komisji :
 Protokół Nr 42/2009 z posiedzenia odbytego w dniu 9 grudnia 2009 roku został
przyjęty 4 za, 1 wstrzymujący

 Protokół Nr 43/2010 z posiedzenia odbytego w dniu 25.01.2010 roku został przyjęty
jednogłośnie

Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – opiniowanie projektów uchwał i materiałów na
najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 Skarbnik Celina Łanocha omówiła wg. załącznika do protokołu projekt uchwały w sprawie
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Brzesko na 2010 rok.

W dyskusji nad projektem uchwały członkowie komisji

analizowali zagadnienia dot.

wielkości subwencji oświatowej na 2010 rok dla Gminy Brzesko

a także możliwości

przeprowadzenia termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Okocimiu.

Radny Mirosław Wiśniowski zawnioskował

o zabezpieczenie w budżecie środków

finansowych w wysokości 20 tysięcy złotych na wykonanie

dokumentacji budowy

chodnika na ulicy Wiejskiej od ulicy Leśnej w stronę Zakładu Biotechniki.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa ,że należy najpierw rozeznać czy są możliwości
finansowe realizacji wniosku zgłoszonego przez radnego Wiśniowskiego .Już w chwili
obecnej na istniejące dokumentacje brakuje w budżecie Gminy około 100 tysięcy złotych ,
nie dokładajmy jeszcze kolejnych 20 tysięcy

tylko zawnioskujmy

aby merytoryczny

Wydział UM przygotował nam informację jakie są możliwości realizacji tego zadania.

Skarbnik Celina Łanocha w nawiązaniu do toczącej się dyskusji poinformowała ,że należy
bardzo rozważnie podchodzić do zgłaszania nowych wniosków i propozycji finansowych
ponieważ już w obecnej chwili są problemy z płynnością finansową budżetu.
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Opinie komisji :
1. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok.

2. Komisja wnioskuje aby na kolejne posiedzenie komisji merytoryczny Wydział
UM , przedstawił jakie są możliwości

przygotowania

nowego

zadania pn.

”budowa chodnika przy ul. Wiejskiej od ul. Leśnej w stronę SHiUZ. Głosowano 4
za, 1 wstrzymujący

 Skarbnik Celina Łanocha przedstawiła do opinii komisji wniosek - prośbę Pani
Małgorzaty Adamczyk o rozłożenie na raty zaległości podatkowych

względem Gminy

Brzesko.
Opinia komisji:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano prośbę Pani Małgorzaty Adamczyk o rozłożenie
na raty zaległości podatkowych względem Gminy Brzesko.

 Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski zapoznał członków komisji z
treścią pism, projektów uchwał

i wniosków jakie wpłynęły do komisji celem

wyrażenia opinii:

1)

Zapoznano się z pismem SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej o
przeznaczenie z budżetu Gminy Brzesko środków finansowych na remont
klimatyzacji.

2) Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana Tomasza Hudy zam. Brzesko

w

sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji:
 Rozbudowa, nadbudowa ,zmiana sposobu użytkowania i przebudowa
istniejącego budynku usługowo- produkcyjno-magazynowego na budynek
handlowy branży spożywczej i przemysłowej;
 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego w Brzesku na
działce nr 834/11.
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3) Komisja pozytywnie

jednogłośnie

Janickiego zam. Brzesko

zaopiniowała wniosek Pana Tomasza

w sprawie zwolnienia z waloryzacji stawki czynszu z

tytułu najmu lokalu położonego na placu targowym w Brzesku w roku 2010 –
wniosek omówiła Inspektor Elżbieta Spyrka .

4) Komisja zapoznała się z projektem Uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały
Nr VIII / 53 / 95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na
liniach

komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z. o. o.

5) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.11.30- 15.00

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr inż. Mirosław Wiśniowski
protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

