PROTOKÓŁ Nr 45/2010
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 22 marca 2010 roku.

Posiedzeniu komisji przewodniczył jej przewodniczący Radny Mirosław Wiśniowski .
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił
proponowany projekt porządku posiedzenia .
Projekt porządku posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Promocji zaplanowanych

na 2010 rok.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26 lutego 2010 roku .
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Ad.1. Analizę wydatków Biura Promocji przedstawił członkom komisji Kierownik Biura
Promocji Krzysztof Bigaj wg. załącznika do protokołu. W dyskusji komisja omówiła temat
związany z potrzebą zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy na organizację
obchodów rocznicy 625 lat Miasta Brzeska .

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał , że na promocję miasta

już na wstępie

opracowywania projektu budżetu zaplanowaliśmy mniejsze środki finansowe .Cały czas
obserwujemy te działania i staramy się je tak prowadzić aby przynosiły efekty . Dążymy do
tego aby co roku na wymianę z krajami zaprzyjaźnionymi wyjeżdżało więcej młodzieży .Na
ostatnim takim wyjeździe do Szazhalomabatty, miasta zaprzyjaźnionego z Brzeskiem
rozmawialiśmy na ten temat i ustaliliśmy że

taka wymiana młodzieży pomiędzy naszymi
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miastami zostanie sukcesywnie dokonywana. W czasie takiego wyjazdu dzieci nawiązują
szereg kontaktów ze swoimi rówieśnikami z zagranicy .

Radny Mirosław Wiśniowski w nawiązaniu do dyskusji w sprawie zwiększenia środków
finansowych na promocje Gminy , poinformował

iż są ogromne możliwości pozyskania

dodatkowych środków finansowych na taką działalność z programu Leader plus .W tym
miejscu radny zacytował treść artykułu w gazecie TEMI – co w Gminie Borzęcin już z takich
funduszy zrobiono i co jest w planach , jakie są z tego korzyści. Takie środki Gmina można
uzyskać już po podpisaniu umowy.

Burmistrz Grzegorz Wawryka –odpowiedział radnemu Wiśniowskiemu , że on osobiście nie
opierałby się na artykułach z gazety Temi ,bo to nie jest dla niego wykładnia wiedzy .Nie
należy przytaczać takich informacji bo one nie zawsze są wiarygodne .My mamy swoje
źródła i wiemy jak aplikować o środki pomocowe. Pieniądze unijne są przeznaczone głównie
na ochronę środowiska, na budowę autostrad .U nas te środki są podzielone i nie jest to tak
że na każde zadanie są środki unijne i możemy je pozyskać .Dotacja jest na pewne dziedziny
a my staramy sie je pozyskiwać dość skutecznie. Napewno będziemy współpracować z
Radłowem i Borzęcinem i postaramy sie te tematy odpowiednio załatwić .

Kierownik Krzysztof Bigaj poinformował, że ze środków Leadera plus nie mogą skorzystać
wszystkie miasta , np .Brzesko również, są w tym zakresie pewne ograniczenia.

Burmistrz Grzegorz Wawryka informuje dalej , są pewne ograniczenia w przydziale środków
z powyższego programu , np. gdy jest gmina która ma wysoki poziom zamożności to ta
gmina nie otrzyma tych środków ,bo są to pieniądze na wyrównywanie szans .Brzesko jest
bogatą gminą bo mamy wyższe dochody , a pozostałe gminy mają niższe te wskaźniki , gdzie
liczy się dochód na mieszkańca, ilość osób zatrudnionych .Są ograniczenia i również my z
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większości tych środków nie możemy skorzystać. Sprawdzaliśmy jakie było wykorzystanie
wszystkich środków w tym programie na przełomie roku , to wykorzystanie było stosunkowo
niewielkie. Pojawiły się informacje że z powyższych środków możemy wyremontować np.
Budynek Dom Ludowego w Jadownikach ale wniosek został złożony w innym programie.

Sekretarz Stanisław Sułek dodał ,że w skład takich lokalnych grup działania wchodzi również
czynnik społeczny

czyli organizacje pozarządowe i stowarzyszenia , a także czynnik

gospodarczy .Gmina jest tylko jednym z członków takiego stowarzyszenia i władze gminy nie
mają wpływu

na ilość przedstawicieli

w tym stowarzyszeniu. Te pieniądze

są do

wykorzystania przez społeczeństwo , przedsiębiorców i stowarzyszenia a nie przez gminę ,
która nie decyduje o niczym w takim stowarzyszeniu.

Radny Mirosław Wiśniowski

odpowiedział, gmina współdecyduje ale jest również

potrzebna współpraca ze stowarzyszeniami .Dobrze pan sekretarz powiedział ,że jeśli gmina
podpisze umowę to taka współpraca ze stowarzyszeniami powinna nastąpić. Zapytał tylko
czy są prowadzone jakieś przygotowania , a spotkał się od razu z atakiem że komuś nakazuje
wykorzystanie tych środków .Podstawą jest przystąpienie do formalnej grupy działania a
potem wspólnie możemy jako organizacje i Urząd zastanawiać się które programy i w jakich
zakresach i z których osi priorytetowych korzystać .

Radna Jadwiga Kramer – poinformowała ,że impulsem do zabrania przez nią głosu było
stwierdzenie pana Kierownika iż w dniu święta 3 maja będą rozdawane śpiewniki i flagi.
Stowarzyszenie Porozumienie przez 4 lata organizowało i zamierza w tym roku również
zorganizować na Placu Kazimierza stolik patriotyczny , na którym będą rozdawane flagi.
3 Maja jest już późno aby to czynić , zaproponowała aby Urząd przyłączył się do tej akcji i w
dniu 2 maja , w dniu święta flagi

te flagi

byłyby

rozdane społeczeństwu. Jako
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stowarzyszenie chcemy współdziałać w tym zakresie z Urzędem. Nie należy upatrywać tej
działalności jako konkurencji bo ta działalność nigdy nie miała podtekstu politycznego.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział , że nic nie stoi na przeszkodzie aby te flagi
zostały rozdawane wspólnie ze Stowarzyszeniem , jesteśmy otwarci na takie działania. Cześć
flag spróbujemy rozprowadzić sami po szkołach i sołectwach. Chodzi nam o to aby w tych
uroczystościach

majowych brało udział jak najwięcej osób . Uroczystości mają mieć

charakter lokalny i patriotyczny , dlatego należy wypracować najlepszą formę aby zachęcić
mieszkańców do udziału.

Radny Stanisław Góra zapytał ile w gminie zebrano środków w czasie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i czy gmina Brzesko uzyskała z tego tytułu jakieś granty.

Kierownik Krzysztof Bigaj odpowiedział, Biuro Promocji przekazało na organizacje WOSP
2 tysiące złotych a Brzesko zebrało kwotę ponad 40 tysięcy złotych. Na samym początku w
zamian otrzymywaliśmy sprzęt dla szpitala , ale od paru lat sprzęt otrzymują szpitale
dziecięce wysokospecjalistyczne.

Komisja w krótkiej dyskusji omówiła temat dot. zagospodarowania środków finansowych
zebranych w czasie WOSP.

Po dyskusji opinia komisji:
Komisja zapoznała się z informacją na temat wydatków związanych z funkcjonowaniem
Biura Promocji UM w Brzesku na 2010 rok.
Ad.2. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 26.02.2010 r. został przyjęty jednogłośnie .
Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski .
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha objaśniła komisji wg. załącznika do protokołu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2010
rok.

W dyskusji komisja omówiła :
Radny Franciszek Brzyk zapytał w temacie propozycji zwiększenia środków finansowych na
wykonanie dokumentacji okresów przyszłych min.budynku komunalnego. Radny zapytał czy
wykonany projekt budynku komunalnego planowanego kiedyś przy ul. Rzeźniczej zostanie
wykorzystany. W budżecie nie było zabezpieczonych środków finansowych na budynek
komunalny bo o tym się wogóle nie mówiło.

Skarbnik Celina Łanocha odpowiedziała, że w tym temacie należy zapytać fachowców , ale
chyba nie bo tam była planowana tylko przebudowa a teraz planuje się budowę nowego
bloku komunalnego .
Wydział ITK miesiąc temu poskładał wnioski na budynek komunalny, z tym że część tych
środków miała być przesunięta z rezerwy budżetowej, ale z tej rezerwy pan burmistrz
przesunął już środki na inne dokumentacje. W rezerwie była kwota 150 tysięcy złotych na
wykonanie dokumentacji okresów przyszłych było to bezimienne bez wskazania. Projekt
który został wykonany był za przyzwoleniem Rady Miejskiej dlatego też nie była to niczyja
samowola.

Radny Mirosław Wiśniowski stwierdził iż należałoby się zastanowić nad głosowaniem za
tym zapisem w budżecie , za przeznaczeniem tej kwoty 150 tysięcy złotych z wielu względów.
Po pierwsze są już dwa stare projekty tego typu w tym jeden na budynek komunalny.
W tej chwili jest kilka miesięcy do czasu zakończenia obecnej kadencji .Wiemy co było 10
lat temu kiedy Fundacja Zdrowie miała projekt budowy hali sportowej. Zmieniła się władza i
w 1999 roku , zastanawiano się co zrobić i wybrano wariant którym jest Kryta Pływalnia.
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Wcześniej były ustalenia z Fundacją Zdrowie, że część projektu należy wykorzystać .Niestety
tego nie zrobiono, osobami odpowiedzialnymi byli wtedy ówczesny burmistrz i pełniący
obowiązki Przewodniczący Edward Czesak .Na dokumencie porozumienia były dwa podpisy
Przewodniczącego Rady Miejskiej i ówczesnego Burmistrza .Na podstawie tego
porozumienia, co nie było opiniowane przez radców prawnych, Fundacja Zdrowie po
procesie sądowym uzyskała odszkodowanie rzędu 100 tysięcy złotych, a z odsetkami dało
kwotę około 150 tysięcy złotych. Gmina musiała zapłacić za przygotowanie całkiem nowego
projektu bez możliwości wykorzystania starego. Tutaj są takie obawy ,że ewentualnie nowa
władza może powiedzieć , my robimy swój projekt i co wtedy?, kolejny projekt do kosza?.

Sekretarz Stanisław Sułek- uważa ,że odraczanie tego projektu nic nie da a wręcz narazi na
dodatkowe koszty gminę .Brak lokali mieszkalnych jest szczególnie odczuwalny od kiedy
gmina ma obowiązek płacić odszkodowania właścicielom
budynkach gdzie są orzeczone

lokali mieszkalnych w tych

wyroki o eksmisję, gmina nie ma dla tych osób lokali

zastępczych. Te koszty rosną co miesiąc .Każdy kolejny rok odwlekania budowy nowych
mieszkań powoduje że kurczy się zasób gminny. Jest spora cześć lokatorów, którzy bardzo
chętnie by się przeniosły na mieszkania komunalne i zwolniły mieszkania socjalne. W tej
chwili takich możliwości nie ma bo przy naszym zasobie mieszkaniowym możliwości są
praktycznie żadne.

Radny Franciszek Brzyk –stwierdził , tak jest ale w chwili obecnej my dyskutujemy o bloku
komunalnym a nie o mieszkaniach socjalnych.

Radna Jadwiga Kramer uważa ,że jeśli mówimy o potrzebnych lokalach socjalnych to nade
wszystko należy wykorzystać budynek starej poczty , gdzie możemy uzyskać do 15 mieszkań
socjalnych. Są pewne kryteria finansowe które pozwalają na uzyskanie lokalu socjalnego i
lokalu komunalnego , ale nawiązując do wypowiedzi pana sekretarza pierwsza winna być
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zagospodarowana

poczta na ul. Browarnej. W tym przypadku najszybciej uzyska się

mieszkania socjalne , można powiedzieć w jednym sezonie i w tym jeszcze roku mogą być
gotowe mieszkania. Nam brakuje takich małych mieszkań wielkości 15-20 m2 powierzchni
mieszkalnej .Kiedyś taką wizję budynku komunalnego prezentował na SKM pan Budzioch.

Sekretarz Stanisław Sułek – odpowiedział, nikt nie neguje potrzeby wykorzystania budynku
starej poczty, ale tam będzie tylko kilka mieszkań.

Radny Franciszek Brzyk – przypomniał, że dyskusja trwa na temat budowy bloku
komunalnego. wg. prasy jest gotowa lokalizacja budynku .Radny Wiśniowski miał racje w
swojej wypowiedzi , patrząc na historię budynku komunalnego przy ul. Rzeźniczej. Wszystkie
wymogi były spełnione , budynek miał być budowany ,był gotowy projekt i nagle okazało się
że jest protest, bo były wybory które spowodowały zmianę lokalizacji.

Radna Jadwiga Kramer poparła swojego przedmówcę , faktycznie tak było a my będąc
radnymi nawet o tym nie zostaliśmy poinformowani ,

że taki budynek ma być tam

zlokalizowany.

Radny Franciszek Brzyk uważa ,że w tej chwili jest to zagranie aby zabezpieczyć te środki
które nie zostały zabezpieczone i aby spełnić obietnice .Temat jest medialny bo wiadomo że
mieszkania komunalne są potrzebne.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek poinformował komisję jaka jest planowana technika
budowy budynku komunalnego.

Radna Jadwiga Kramer uznała, że temat mieszkań socjalnych został zdemonizowany przez
atmosferę jaka była na Placu Kupieckim. Samo zło skumulowało się w jednym miejscu i to
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było też praprzyczyną protestów .Był planowany potężny budynek i ludzie się zeźlili z tego
powodu. Ostatnio bardzo się uspokoiła sytuacja na Placu Kupieckim , ten element już się
pomału wykrusza.

Radny Franciszek Brzyk

w nawiązaniu do dyskusji, stwierdził że planowane jest

przeznaczenie środków finansowych na wykonanie projektu inwestycji na który nie mamy
w budżecie zabezpieczonych środków finansowych. Na wcześniejszych komisjach kierowane
były wnioski w sprawie wykonania ekspertyzy dla budynku poczty, jest ona pozytywna.
Patrząc od strony gospodarskiej ,jeżeli mamy coś na oku ,co jest pilne, co możemy zrobić i
uzyskać szybki efekt to trzeba to robić a nie czekać . Radny uważa, że w tym momencie
można prowadzić postępowania lokalizacyjne w sprawie budynku komunalnego, natomiast
wstrzymać się z projektowaniem nowych inwestycji w tym okresie . Gdy zabezpieczaliśmy
kwotę 150 tysięcy to mówiliśmy o potrzebnych projektach jak np. przebudowa przedszkoli
itp. .Nie mamy w obecnej chwili środków , nie wiemy ile będzie kosztowała rozbudowa
przedszkoli co też zaaprobowaliśmy. Na te zadania muszą zostać wykonane projekty jak
również środki finansowe na ich wykonanie. Mamy gotową ekspertyzę budynku poczty ,
uzyskamy w szybkim tempie odpowiedni efekt, natomiast mieszkania komunalne to jest już
co innego. Nie mówiąc nie, należy ustalić pewne priorytety, bo dużo inwestycji naraz jest
rozpoczętych a efekt ich będzie mało widoczny. Braknie nam środków na realizację tym
bardziej, że budownictwo komunalne nie jest zadaniem głównym gminy, natomiast socjalne
jest obowiązkiem i należy go realizować w pierwszej kolejności.

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek odpowiedział, ma to być coś na co będzie gotowy projekt i
jeśli np. przyjdzie nowy burmistrz to będzie miał możliwość od razu przystąpić do pracy,bo
będzie gotowy projekt który może szybko zacząć realizować. Pamiętamy co było jak nastał
obecny burmistrz, gdzie wiele projektów unijnych należało przygotowywać na szybko bo ich
nie było a należało je złożyć.
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Radny Franciszek Brzyk odpowiedział,
Europejskich o które wszyscy

powstało przecież Biuro Pozyskiwania Funduszy

wnioskowali, aby to było Biuro które tylko i wyłącznie

zajmować się będzie pozyskiwaniem środków pozabudżetowych z Funduszy Unijnych. Tam w
tym biurze winno pracować więcej osób , dlatego iż więcej opracowanych wniosków to
więcej środków do zdobycia. W swojej odpowiedzi na złożoną interpelację Pan Burmistrz
poinformował radnego,że pracownicy biura jw. będą się również zajmować pomocą dla
organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków unijnych . Nawiązując do wypowiedzi
radnego Wiśniowskiego , rzeczywiście są pewne obszary działania w które gmina sama nie
może wchodzić .Budownictwo komunalne

jest

sprawą przyszłościową i mamy czas

spokojnie to rozważyć , natomiast własność budynku poczty jest uregulowana , projekt
można wykonać i zapewne prace adaptacyjne w

bieżącym roku

zapewne byłyby

zaawansowane i byłby szybki efekt jeśli chodzi o pozyskane lokale.

Radna Jadwiga Kramer nawiązała do tematu dot. wydatkowania środków finansowych z
budżetu gminy na zasoby mieszkaniowe .Mieszkania komunalne wybudowane w latach 60tych są lepsze gatunkowo niż mieszkania

które zostały później zbudowane. Myśmy się

wyzbyli substancji mieszkaniowej bo taka była moda w całej Polsce , jej osobiście jest tego
szkoda bo sama musiała zapłacić duże pieniądze gdyż SM musiała się finansować sama , a w
tym przypadku taki majątek , zasób mieszkaniowy gminy skurczył się w nieprzyzwoity
sposób.
Wg. radnej taka wyprzedaż majątku gminy jest bardzo nieracjonalna. Są ludzie którym musi
się pomóc więc to są te mieszkania socjalne , ale są ludzie którzy tylko kombinują najlepiej
jak umieją .

Radny Franciszek Brzyk – uważa, że gmina winna skończyć te zadania które są w tej chwili
rozpoczęte.
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Następnie członkowie komisji omówili w dyskusji temat związany z adaptacją budynku
starej poczty na ul. Browarnej na mieszkania socjalne.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

odpowiedział radnym , nad tymi tematami mocno

zastanawialiśmy sie z pracownikami merytorycznych wydziałów .My od razu nie jesteśmy w
stanie tych dwóch rzeczy ruszyć naraz. Te środki o które prosił aby były zabezpieczone w
wysokości 150 tysięcy złotych , są po to zwiększane bo akurat na dokumentację na to
zadanie musimy ogłosić przetarg. Było również dużo zgłaszanych wniosków i to sa wnioski
min radnych zgłaszane w roku ubiegłym , z zebrań sołeckich, od sołtysów .W roku ubiegłym
część dokumentacji juz została zlecona , tam gdzie nie obowiązują procedury przetargowe to
rozmawiamy z projektantami , zbieramy oferty porównawcze. Generalnie jest problem z
projektantami ale przygotowujemy tylko te projekty które są możliwe do wykonania , bo
projekt jest ważny dwa lata. Temat budynku komunalnego na osiedlu Partyzantów musi
zostać przedyskutowany , prosił wówczas o dyskusję , była podjęta stosowna uchwała Rady
Miejskiej .Burmistrz oczekuje od radnych aby jeszcze raz radni ten temat przedyskutowali i
zaakceptowali. Najrozsądniej byłoby aby

w tej chwili został ogłoszony przetarg na

wykonanie dokumentacji .Przewidujemy że etapami wybudujemy część tego budynku na
zasadzie segmentowej ,ponieważ nie będzie nas stać na budynek który będzie szacunkowo
kosztował około 10 mln. Zlecanie kolejnych dokumentacji będzie sie odbywało wówczas
kiedy będzie możliwe je zrealizować. Nie jesteśmy przeciwni budynkowi poczty bo nad tym
tematem zastawialiśmy się ,tylko czekamy aż wyklarują sie pozostałe założenia wcześniejsze.
Ma tutaj na myśli np. pomieszczenia którymi był zainteresowany pan Urban , jak narazie
jest spokój i nic sie w tym temacie nie dzieje .Mówiliśmy też o Placu Kupieckim , gdzie
również nic się nie dzieje , zadań do realizacji jest dużo. Przygotowywana jest dokumentacja
na rozbudowę przedszkola nr 4 co też będzie wymagało dużych środków aby ją zrealizować.
Mamy perspektywę że rozbudowa tego przedszkola może kosztować nawet 1 mln złotych,
ponieważ to jest ogromne zadanie. Należy mieć na uwadze, że zadłużenie budżetu gminy jest
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bardzo wysokie ,a wprowadziliśmy do budżetu bardzo dużą ilość zadań. Większość tych
wniosków jest finansowana ze środków Unijnych jak np. budowa wodociągu w Porębie
Spytkowskiej , gdzie otrzymaliśmy

dofinansowanie ze środków unijnych i musimy je

kontynuować. Generalnie staramy sie zwodociągować cała gminę , sa jeszcze ulice w mieście
gdzie brak jest wodociągu jak np. na ulicy Bagiennej czy Stawowej przygotowywane są
dokumentacje techniczne. Należałoby poczekać
dokumentację na pocztę

parę miesięcy, tak aby wykonując

mieć jakieś sensowne źródła finansowania. Budowa całego

budynku komunalnego na raz jest bardzo trudna do zrealizowania .Rozmawialiśmy o tym, bo
były wnioski radnych , była dyskusja , macie teren to podejmiemy działania o wykonanie
dokumentacji. Zaproponowałem radnym aby wykonać tą dokumentację ,istnieje również
taka możliwość że gmina buduje w przeciągu najbliższych lat dwa lub 3 segmenty , bo są też
zainteresowane tym blokiem prywatne osoby. Istnieje możliwość np. odsprzedania części
działki

i prywatnie niech ktoś wybuduje mieszkania do sprzedaży .Należy sie również

zastanowić na ile gmina powinna wchodzić w budownictwo komunalne. Taka koncepcja
budowy na 3 segmenty i do tego gdybyśmy pozyskali środki pozabudżetowe to bylibyśmy w
stanie to zadanie w ciągu kilku lat udźwignąć. Gdybyśmy chcieli budować cały obiekt to
mielibyśmy środki zamrożone na wiele lat.

Radny Franciszek Brzyk w nawiązaniu do wypowiedzi burmistrza stwierdził, że skoro już tyle
lat budynek poczty stoi i nic się tam nie dzieje, a mamy już ekspertyzę tego budynku .Gdyby
teraz zrobić projekt

adaptacji i modernizacji budynku

to dość w szybkim tempie

uzyskalibyśmy pewną ilość mieszkań. Jeśli dalej ktoś jest zainteresowany Placem Kupieckim
to należy to nagłośnić i rozmawiać w tym temacie .

Pan Burmistrz odpowiedział, należy mieć świadomość że nikt nam nie wybuduje budynku
większego a my mu damy w zamian mniejszy i do tego w złym stanie technicznym .Tam jest
brana pod uwagę głównie lokalizacja, bo działka też ma określoną swoją wartość.
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Stwierdziliśmy, że najlepiej byłoby aby gmina sama wykonała obiekt i sprzedała go w
przetargu .

Radna Jadwiga Kramer stwierdziła, że 2/3 mieszkańców z Placu Kupieckiego można byłoby
przesiedlić do budynku starej poczty. Musimy pogodzić te dwa tematy bo zasób mieszkań
komunalnych znacznie się skurczył .

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział , nie da się ogłosić przetargu na wykonanie
dokumentacji z dnia na dzień , zaproponował iż może poczekać z decyzją np. przez miesiąc a
radni na posiedzeniach komisji merytorycznych niech przedyskutują jaki obrać kierunek
działań.

Radny Franciszek Brzyk – stwierdził ,że propozycje członków komisji zmierzają do tego, aby
zwiększając w budżecie środki finansowe na wykonanie dokumentacji okresów przyszłych o
kwotę 150 tysięcy złotych, w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki finansowe

na

modernizację budynku poczty a wstrzymać się z budynkiem komunalnym.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, będzie zapisane w uchwale iz srodki te zostaną
przeznaczone na dokumentację okresów przyszłych .Możemy jakiś czas

poczekać ,jeśli

radni stwierdzą , że w tym momencie nie projektujemy budynku komunalnego tylko idziemy
w budynek poczty ,to możemy takie działania podjąć, jest otwarty na wszelkie propozycje ,
tylko że cześć radnych ma zdanie przeciwne i należy wybrać jedno rozwiązanie. Należy mieć
świadomość ,iż nie należy wykonywać na raz dwóch projektów bo 2 zadań w jednym czasie
nie zrealizujemy .
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Radny Mirosław Wiśniowski uważa,że dobrym rozwiązaniem jest wykreślenie tej zmiany i
nie będzie w zwiększeniach budżetu kwoty 150 tysięcy złotych. Tym bardziej, że jest na dzień
dzisiejszy propozycja inwestycji gdzie nie mamy możliwości dofinansowania.

Radny Franciszek Brzyk uważa ,że zaproponowane środki należy pozostawić a komisja winna
podjąć odpowiedni wniosek do pana burmistrza .
Jeżeli uzgodniliśmy te kwestie to my jako komisja możemy jedynie wnioskować jaki przyjąć
priorytet .

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał,że na komisjach które odbyły się w ubiegłym
tygodniu poprosił radnych o zastanowienie się jakie zadania należy przyjąć jako priorytety.
Sami mieliśmy wątpliwości które zadanie przyjąć do realizacji .Byliśmy obecnie na obu
obiektach i długo zastanawialiśmy się do którego tematu podejść najpierw.
Burmistrz zadeklarował, że nie uruchomi żadnych procedur dopóki rada nie ustali i nie
przegłosuje w jakim kierunku pójść dot.

wykonania dokumentacji i budowy budynku

komunalnego .



Następnie Pani Skarbnik objaśniła dalszą część projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok.

W dyskusji komisja omówiła propozycje przeznaczenia z budżetu gminy kwoty 60 tysięcy
złotych na zakup samochodu dla potrzeb OSP Jasień.

Radny Franciszek Brzyk przypomniał, były uzgodnienia że w tym roku budżetowym nie
będzie dokonywany zakup wozów strażackich dla OSP .Zaskoczeni jesteśmy tą decyzją.
Radny uznał że OSP Okocim jest bardziej prężną jednostką niż np OSP w Mokrzyskach która

14

otrzymała 80 tysięcy złotych na budowę garażu .Na zebraniu GZOSP dwa lata temu były
wskazane jednostki które miały obiecaną dotację do samochodów i na tym się skończyło.
W OSP Okocim również mają 30 letniego żuka.

Burmistrz Grzegorz Wawryka i radny Leszek Klimek uzasadnili potrzebę zakupu samochodu
jw.
Druhowie z Okocimia otrzymali dofinansowanie na ogrzewanie budynku remizy i jak narazie
nie są tym zainteresowani. My nie jesteśmy przeciwni tej jednostce ale pomału przyjdzie czas
na pozostałe jednostki.

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował że druhowie z Okocimia nigdy nie wnioskowali
o środki budżetowe na zakup samochodu dla OSP.

W dyskusji komisja przeanalizowała możliwości finansowe gminy na dofinansowanie
powyższych propozycji.

Radny Mirosław Wiśniowski
wydatek inwestycyjny

stwierdził ,że ponownie

ujęto w zmianach budżetowych

który jest nie do przyjęcia .Był analizowany projekt budżetu

wówczas można było wnioskować
ujmowanie tego zakupu

i

i pewne tematy przedyskutować .Radny uważa że

w wydatkach budżetowych jest niczym innym jak kampanią

wyborczą .OSP ma coraz mniej wyjazdów, ponieważ więcej tych obowiązków przejęła
Państwowa Straż Pożarna. Nic nie stoi na przeszkodzie , jeżeli jest taka potrzeba aby taki
samochód został zakupiony ,ale wcześniej należy to przygotować i przedyskutować.
Radny posiada informacje iż Komendant Państwowej Straży Pożarnej stwierdził ,że na
utrzymanie tych straży przeznaczana jest bardzo wysoka kwota ,trwają rozmowy czy
połowy z tych jednostek nie należy zlikwidować ,bo nie mają odpowiedniej gotowości
bojowej.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował radnego Wiśniowskiego ,że absolutnie nie ma
w jego działaniach i wypowiedziach żadnej kampanii wyborczej , ma jednak wrażenie że
kampanie prowadzi radny Wiśniowski . Chciałby aby radny się wytłumaczył ponieważ
otrzymał informacje ,że to komisja Finansowa o wszystkim decyduje , tak nie jest tak
naprawdę o wszystkim decyduje Rada Miejska

.Wszystkie wnioski jakie radny ostatnio

zgłaszał min. wniosek który był w dniu wczorajszym w telewizji przedstawiany .Przeglądnięte
zostały wnioski z osiedla radnego Wiśniowskiego , było ich kilkanaście,ale wniosku dot.
poruszanej drogi nie było. Akurat na tym osiedlu bardzo aktywnie działa Pan Przewodniczący
Knaga i to dzięki jego aktywności wiele rzeczy ma możliwość realizacji. Opowiada pan radny
o innych miejscowościach jak Mokrzyska i Jasień , ale o ile pamięta to radny na tych
zebraniach był nieobecny , więc nie chciałby aby się wypowiadał za mieszkańców. Burmistrz
analizuje wnioski , które wpływają od Rady Sołeckiej i mieszkańców i to są ich propozycje i
wnioski.

Radny Franciszek Brzyk poinformował pana burmistrza iż nikt nie podejrzewa go o złe
zamiary z jego strony .Na dzień dzisiejszy jest w 100% przekonany iż w pierwszej kolejności
warto sięgnąć po zasoby które już mamy , które przez wiele lat niszczeją , które mogą
niezbyt wysokim kosztem zostać uruchomione , bo one nam nasz problem mieszkań
socjalnych w miarę szybko rozwiążą. Jeżeli temat ten poddamy szerokiej debacie to tylko
skłócimy się między sobą i znowu ktoś napisze w prasie , że tak jak radny Brzyk był
przeciwnikiem budowy hali to teraz jeszcze jest przeciw budowie bloku komunalnego a
przecież tyle rodzin czeka na mieszkania komunalne.

Burmistrz odpowiedział - wniosków zgłoszonych na dokumentację było bardzo dużo , na
kwotę około 300 tysięcy złotych .Uznaliśmy wówczas że robimy te wnioski do których nie ma
żadnych wątpliwości .Mieliśmy wątpliwości czy rozpocząć działania związane z remontem
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budynku przy ulicy Browarnej czy nowego bloku komunalnego . Uznaliśmy,iż zgłosimy
wniosek , pieniądze będą zabezpieczone i a zadanie które będzie realizowane

ustalimy

wspólnie. Wniosek ten będzie musiał zostać przegłosowany na sesji i deklaruje że dotąd
dopóki nie będzie ostatecznej jednoznacznej decyzji ,wstrzyma się z dalszymi działaniami.
Winno być tak że jaką dokumentację wykonany ,to za tą dokumentacją winna być jej
realizacja.
Radny Franciszek Brzyk stwierdził ,gdybyś ktoś nam radnym powiedział wcześniej że ten
budynek na ul. Rzeźniczej będzie taki ogromny .My jako radni nie mieliśmy żadnego pojęcia
jak to będzie wyglądało .Byliśmy tam tylko oglądać jego lokalizację, gdyby w tym momencie
była wiedza, że jeśli zablokuje się tą budowę to przygotowany projekt będzie bezużyteczny
to pewnie do tego tematu by się inaczej podeszło. Radny zapytał, czy to co komisje
dyskutowały dot. to zagospodarowania istniejącej substancji lokalowej i stworzenia jej pod
katem mieszkalnictwa socjalnego , aby nie mieć problemów dalej z tym co gmina musi
rozwiązać i zabezpieczyć, czy taki nasz pogląd jest zgodny z poglądami pana Burmistrza w
tym temacie.
Burmistrz odpowiedział, odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Zielonka gdzie
przedstawiliśmy propozycje budowy mniejszego budynku . Było jednak już tak negatywne
nastawienie że wszyscy byli przeciw . Nie podjąłem decyzji , nie uruchomiłem przetargu i
właśnie teraz jest czas do tego aby temat dokładnie przedyskutować , chcemy aby ta
dyskusja cały czas trwała ,bo sami tez mamy wątpliwości.

Po obszernej dyskusji komisja wyraziła opinie o treści:
1. W związku z dodatkowymi środkami finansowymi w Dziale 700 – prowadzenie spraw
związanych

z

realizacją

gminnych

i

wspólnych

zadań

inwestycyjnych

,

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji okresów przyszłych / kwota 150 tysięcy
złotych/ , komisja wnioskuje do pana Burmistrza o uwzględnienie dokumentacji adaptacji
i modernizacji budynku starej poczty przy ulicy Browarnej , oraz określenie priorytetów w
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tym zakresie. Komisja wnioskuje aby powyższa analiza była przeprowadzona na wspólnym
posiedzeniu

Społecznej Komisji Mieszkaniowej

oraz merytorycznych komisji Rady

Miejskiej. Głosowano jednogłośnie
2. Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
zmiany

Uchwały

Budżetowej

Gminy

Brzesko

na

rok

2010.

Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.10.00-14.00

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

protokołowała Inspektor Marta Kółkowska

Finansowej

