PROTOKÓŁ Nr 1/2011
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej i Komisji Oświaty Kultury i
Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 14 stycznia 2011 roku.

Posiedzeniu komisji Gospodarki Finansowej przewodniczył jej przewodniczący Radny
Stanisław Góra.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił
proponowany projekt porządku posiedzenia.
Projekt porządku posiedzenia ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski
3. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 r. część wspólna posiedzenia z
Komisją Oświaty Kultury i Sportu.
Ad.1. Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2011 rok. wg. załącznika do protokołu.
Ad.2. W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła:
Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskami w sprawie umorzenia zaległości
finansowych względem Gminy Brzesko i wyraziła opinie o treści:
1) Treść wniosku przedstawił komisji przewodniczący Stanisław Góra.
Wyjaśnienia do wniosku przedstawiła komisji Pani Naczelnik Barbara OdrońFerenc. Przedstawiła jakie zaległości i jakie odsetki względem gminy posiada
Pan J.N. oraz z jakie tytułu powstały powyższe zaległości.
Radna Maria Kądziołka zapytała jakie są możliwości prawne, aby pomóc Panu
J.N. w spłacie zaległości finansowych, mając na uwadze trudną sytuację
rodzinną.
Na zapytanie radnej Pani Naczelnik odpowiedziała, że w chwili obecnej
zadaniem gminy jest odzyskać zaległości finansowe. Sprawa jest w chwili
obecnej u Komornika i jeżeli zostanie podjęta decyzja o rozłożeniu zaległości na
raty to postępowanie komornicze musi zostać zawieszone i na tym gmina
dodatkowo straci.
Komisja negatywnie zaopiniowano wniosek Pana J.N. w sprawie rozłożenie na raty
należności zasądzonych przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie sygn. IACA 362/02 i
umorzenie odsetek .Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
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2) Treść wniosku przedstawił komisji przewodniczący Stanisław Góra.
Wyjaśnienia do wniosku przedstawiła komisji Pani Naczelnik Barbara OdrońFerenc. Przedstawiła jakie zaległości i jakie odsetki względem gminy posiada
Pan J S, oraz z jakie tytułu powstały powyższe zaległości.
W związku z trudna sytuacją materialno - bytową rodziny, po dyskusji
komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o umorzenie

w 50 % zaległości

finansowych względem Gminy z tytułu budowy kanalizacji, dla Państwa H i J. S
zam. Brzesko .Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ponadto Komisja rozpatrzyła wnioski jak niżej:
1) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pana B.S o umorzenie

w

100 % zaległości finansowych względem gminy z tytułu budowy kanalizacji.
2) pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani M.R. zam. Brzesko

o

umorzenie w 50 % zaległości finansowych względem gminy z tytułu budowy
kanalizacji.
3) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani B.K. zam. Jadowniki

o

umorzenie w 100 % zaległości finansowych względem Gminy z tytułu budowy
kanalizacji.
4) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani Z.B. zam. Brzesko

o

umorzenie w 50 % zaległości finansowych względem gminy z tytułu budowy
kanalizacji, a pozostałą cześć zaległości należy rozłożyć na dogodne raty.
5) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani I.P. o umorzenie odsetek
od zaległości finansowych względem Gminy z tytułu budowy kanalizacji, a
pozostałą cześć zaległości należy rozłożyć na dogodne raty.
6) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani A.Ś. o umorzenie odsetek
od zaległości finansowych względem Gminy z tytułu budowy kanalizacji, a
pozostałą cześć zaległości głównej należy rozłożyć na dogodne raty.
7) Po rozpatrzeniu wniosku Pana P.P. w sprawie

umorzenia zaległości

finansowych względem gminy z tytułu budowy kanalizacji, komisja wnioskuje o
sprawdzenie stanu prawnego własności budynku do którego został wykonany
przyłącz kanalizacyjny. W przypadku samodzielnego rozliczania się za wodę i
ścieki z RPWiK Komisja pozytywnie opiniuje umorzenie zaległości w 100 % .
Głosowano jednogłośnie.
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Następnie komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Kultury i Sportu w
temacie analizy projektu budżetu na 2011 rok.
Naczelnik Barbara Odroń -Ferenc omówiła wg. załącznika projekt uchwały budżetowej
Gminy Brzesko na 2011 rok.
Pani Naczelnik omówiła dochody gminy, wydatki majątkowe, oraz planowane wydatki na
inwestycje.
W dyskusji członkowie komisji zadawali pytania dot:
o Budowy ronda przy ul. Solskiego – Okulickiego;
o Dofinansowania gminy budowy dworca PKP i udział gminy w finansowaniu
części parkingowej dworca;
o Zamiana lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Mickiewicza 68 i 68a.

W

związku z planowaną zamianą jest ujęta w projekcie budżetu tak po stronie
dochodów jak i wydatków wysoka kwota;
o Budowy kanalizacji w Gminie Brzesko; Przewodniczący Krzysztof Ojczyk
zapytał czy to zadanie zostanie w br. rozpoczęte. Jest to bardzo ważne w chwili
obecnej,

aby została ukończona magistrala wodociągowa. Jeżeli tak się nie

stanie, to nie będzie sprzedaży działek na Pomianowskim Stoku i jest to strata na
dochodach 1200 tyś. złotych.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, będą organizowane przez RPWiK przetargi na
wykonanie tych prac kanalizacyjnych i napewno środki finansowe po tych przetargach zostaną.
Prace te są dosyć skomplikowane, ale działania napewno w tym zakresie zostaną podjęte i
zadanie będzie realizowane zgodnie z założonym planem.
Naczelnik Józef Makuch odpowiedział, że przygotowanie procedury przetargowej na sprzedaż
działek na Pomianowskim Stoku potrwa około 6 miesięcy.
Radna Maria Kądziołka zapytała, w jakim terminie zostaną zakończone prace, tak, aby
Wydział Geodezji mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu na sprzedaż powyższych działek.
Burmistrz odpowiedział, jeżeli zostaną wygospodarowane środki finansowe z udziałów gminy
w Spółce RPWIK to już wówczas będziemy wiedzieć czy rozpoczynać procedurę przetargową
na sprzedaż działek na Pomianowskim Stoku.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk ustosunkował się do treści pisma skierowanego przez
prezesa LKS ISKRA w Szczepanowie dot. wykonania zasilania boiska sportowego w energię
elektryczną i wielkości środków potrzebnych na ten cel.
Radna Maria Kądziołka- przybliżyła komisji jakie zgodnie z prawem mogą zostać wykonane
prace remontowe i adaptacyjne na obiekcie przedmiotowego boiska sportowego. Ponadto, Radna
przypomniała, że w poprzedniej kadencji RM zostały przeznaczone środki finansowe na remont
dachu na budynku LKS w Sterkowcu, gdyż były zapewnienia, że klub będzie działał. Na dzień
dzisiejszy, klub nie podjął żadnej działalności, a budynek mimo iż wyremontowany stoi
niewykorzystany i niszczeje.
LKS w Szczepanowie się reaktywował, chce działać, więc należy im pomóc. Należy tylko na
spokojnie rozważyć wszystkie aspekty sprawy. Może rozwiązaniem byłby zakup odpowiedniego
kontenera, tak, aby mogli rozpocząć działalność i młodzież znalazła by miejsce na prowadzenie
zajęć.
Radny Stanisław Góra – przypomniał, że co roku zmieniają się wymagania i przepisy dot.
funkcjonowania obiektów sportowych. Środki można zaplanować, ale przepisy obowiązują
wszystkich i stawiają odpowiednie wymagania. Wykonanie przyłącza energetycznego jest jak
najbardziej uzasadnione, ale z zakupem kontenera należy się wstrzymać.
Radna Anna Lubowiecka poinformowała komisję, że stan infrastruktury na boisku sportowym
w Szczepanowie jest jednym z najgorszych w Gminie Brzesko, natomiast zapał szkolącej się
tam dzieci i młodzieży bardzo duży i sukcesy sportowe też spore.
Radna Maria Kądziołka i Radna Anna Lubowiecka zobowiązały się zorganizować spotkanie
z przedstawicielami LKS ISKRA Szczepanów.
Radny Franciszek Brzyk zapytał, co dalej z dotacją na budowę hali sportowej przy SP Nr 3
w Brzesku ?
Naczelnik Barbara Odroń-Ferenc odpowiedziała, że bardziej dokładne w tym temacie
informacje posiada Pani Skarbnik, przekaże jej to zapytanie i na sesji odpowiedź zostanie
udzielona.
Następnie Pani Naczelnik omówiła długoletnią prognozę finansową Gminy.
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Radna Maria Kądziołka

zapytała, dlaczego

w podatkach od nieruchomości

od osób

fizycznych zaplanowany został taki wysoki wzrost prawie o 300 tysięcy złotych. W jaki sposób
ta prognoza została wyliczona, czy nie są to prognozy zbyt wysokie, nie wyobraża sobie takiego
wysokiego wzrostu podatków.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że wzrost podatków od nieruchomości jest
zaplanowany dość wysoko min. z tego powodu, że będzie oddawanych wiele nowych
inwestycji.
Pani Naczelnik Odroń-Ferenc odpowiedziała, że do sporządzenia prognozy posłużono się
oficjalną prognozą wskaźników odgórnych i ta prognoza musi być ciągle zmieniana. Podatki
mają założony tylko wzrost

o stopień inflacji, brak jest założeń

dot. podwyżki stawek

podatkowych przez RM.
Radna Maria Kądziołka - przypomniała, że jest przygotowany projekt rozbudowy budynku
Przedszkola Nr 4 w Brzesku. Ta rozbudowa będzie prowadzona w kolejnych latach, ale

w

chwili obecnej pojawił się problem z kuchnią i muszą zostać jak najszybciej zabezpieczone w
budżecie gminy środki finansowe na jej remont, dlatego też kieruje pod rozwagę wniosek o
zabezpieczenie tych środków w budżecie roku 2011.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poruszył temat dot. planowanych dochodów ze sprzedaży
działek w Morzyskach. W poprzedniej kadencji na posiedzeniu komisji podjęty został
jednogłośnie wniosek, że powyższe działki wielkości 0,40 i 0,06 ha winny zostać wycenione i
zbyte jako działki budowlane. Za takim wnioskiem przemawiał fakt, że w sąsiedztwie tych
działek w chwili obecnej są już działki zabudowane. Z projektu budżetu wynika, że działki
zostały przeznaczone do zbycia i są wycenione jako grunty rolne. Nie wzięto pod uwagę
wniosku komisji, iż działki mogą zostać zbyte dopiero po ich przekwalifikowaniu jako tereny
budowlane.
Naczelnik Józef Makuch odpowiedział Panu Przewodniczącemu, że w chwili obecnej jest
wydana decyzja WZZiTdla tego gruntu. Działki są położone w obrębie Mokrzyska-Bucze.
Powodem rozdzielenia jednej działki na dwie było to, iż Pani architekt nie zakwalifikowała
przedmiotowej działki w całości jako działka budowlana tylko część działki jest gruntem
rolnym, a druga część budowlanym.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, iż taka sama sytuacja wystąpiła w stosunku do
działek na ul.11 Listopada w Brzesku, gdzie 17 arowa działka została mimo wniosku komisji
poprzedniej kadencji podzielona na 3 mniejsze działki. Z informacji jakie uzyskał w referacie
Budownictwa wynika, że jeżeli działka nie spełnia odpowiednich warunków

jak np. te

podzielone, czyli 0,035 ha to przy sprzedaży jest traktowana na specjalnych warunkach,

a

opinia poprzedniej komisji była, aby działkę sprzedać w całości, a nie dzielić.
Wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel odpowiedział Panu Przewodniczącemu, że jeżeli są jakieś
niedomówienia w związku z podziałem działki przy ul.|11 Listopada to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby się spotkać i na spokojnie wszystko przeanalizować od początku. Pan wice
Burmistrz zaapelował, aby nie podejmować zbyt pochopnych wniosków bez dokładnego
rozeznania tematu.
Radna Maria Kądziołka zasugerowała, że skoro komisja poprzedniej kadencji podjęła w tym
temacie stosowny wniosek to należy sprawdzić jak został zrealizowany. Skoro w międzyczasie,
w trakcie badania sprawy wyszły jakieś inne propozycje, to temat ten winien powrócić ponownie
na komisję.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że dzieląc działkę należy stosować taki podział, aby
unikać konfliktów międzysąsiedzkich. Nie można patrzeć tylko przez pryzmat jednej strony.
Radny Tadeusz Pasierb przypomniał, że komisja poprzedniej kadencji podjęła wniosek,o
którym wspomniał Pan Przewodniczący Ojczyk, aby podział gruntu został

odpowiednio

wykonany. Komisja podejmując wniosek o takiej treści miała na względzie głównie
zabezpieczenie interesu gminy, bo to jest głównym naszym zadaniem.
W dalszej dyskusji radna Maria Kądziołka zapytała w temacie planowanej sprzedaży działki
o powierzchni 0,93 ha przy ul. Mickiewicza w Brzesku. Radna zapytała, czy ta sprzedaż jest
zasadna.
Ponadto, radna zwróciła uwagę na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 66 tysięcy
złotych na odszkodowania za brak lokali

socjalnych i konieczności prowadzenia dalszych

intensywnych działań związanych z budową bloku komunalnego oraz zwróciła uwagę na
potrzebę pilnego opracowania planów zagospodarowania, w tym bardzo pilną potrzebę
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa”. Na
Osiedlu „Kościuszki–Ogrodowa” w chwili obecnej

powstają nowe markety

wielko
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powierzchniowe, ciężki transport będzie odbywał się ul. Kościuszki, gdzie znajdują się bloki
oraz budownictwo jednorodzinne. Nie można dopuścić do takiej sytuacji. Należy bezwzględnie
wrócić do tematu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego osiedli w mieście.
Nie możemy dopuścić do tego, aby pomiędzy blokami na ulicy Kościuszki koło dawnego Kina
„Bałtyk” wprowadzono ciężki transport. Należy zorganizować spotkanie

z mieszkańcami w

tej sprawie.
Są to nasze, gminne drogi i gmina decyduje o nich, radna zawnioskowała o zorganizowanie
spotkania z mieszkańcami Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” w tym temacie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

poruszył temat potrzeby zabezpieczenia w projekcie

budżetu na 2011 rok środków finansowych na wykonanie ulicy Na Stoku w Morzyskach.
Wielokrotnie tak pan Zachara jak i zainteresowani mieszkańcy, kierowali do Rady Miejskiej i
Pana Burmistrza wnioski o wykonanie remontu ul. Na Stoku w Morzyskach. Przez te kilka lat
nie udało się tego zadania wprowadzić do budżetu, ale w poprzednim roku została zawarta
pomiędzy Panem Burmistrzem, a Panem Zacharą

ugoda pisemna,

która zakłada, że

ta

inwestycja zostanie rozpoczęta. Należałoby w najbliższym czasie rozpocząć działania związane
z uregulowaniem stanu prawnego ulicy i etapami ją budować. Przewodniczący zawnioskował,
aby ująć w projekcie budżetu na rok 2011 remont ulicy Na Stoku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka- potwierdził, iż w 2010 roku została spisana notatka pomiędzy
Burmistrzem, a Panem Zacharą, że ul. Na Stoku zostanie ujęta do remontu w budżecie gminy
na 2011 rok. Pan Burmistrz zawnioskował o wprowadzenie tej inwestycji do projektu budżetu
2011.
Ponadto Burmistrz zwrócił uwagę, że na posiedzeniu komisji są obecni przedstawiciele, radni z
sołectwa Mokrzyska i również im poddaje pod rozwagę powyższy wniosek, przy opiniowaniu
projektu budżetu.
Radna Maria Kądziołka przypomniała, że w budżecie jest zabezpieczona ogólna kwota
środków finansowych na drogi, która będzie później dzielona. Zapytała czy w sprawie
powyższego wniosku nie jest potrzebna opinia sołectwa Mokrzyska ?

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk - odpowiedział, Rada Miejska bardzo dobrze zna opinie
sołectwa Mokrzyska na temat remontu spornej drogi, która od wielu lat jest taka sama i na
pewno nie zmieni się.

8
Ponadto, Pan Przewodniczący stwierdził, iż

należy bezwzględnie przystąpić w roku 2011

również do realizacji odwodnienia ulicy Bocznej w Jadownikach.
Radna Ewa Chmielarz poinformowała, że osobiście nie zgadza się z wypowiedzią
przewodniczącego Ojczyka, gdyż wnioskowana ulica Na Stoku w Morzyskach jest w dobrym
stanie, natomiast ul. Sąsiedzka jest bardzo zniszczona i wymaga natychmiastowego remontu,
ponieważ stanowi zagrożenie życia dla mieszkańców. Przy tej ulicy min. mieszka Pani Bełżek,
która jest bardzo chora i transport tą drogą jest zagrożeniem dla jej życia.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że dobrze by było, aby komisje wyraziły swoje
stanowisko dot. remontu ul. Na Stoku w Morzyskach we wniosku. Aby nie stało się tak, że
wszyscy się od tematu odwrócą, a Urząd będzie musiał jakoś sam poradzić sobie z tym tematem,
tym bardziej, że została podpisana umowa z Panem Zacharą.

Radny Stanisław Góra zawnioskował o przedłożenie powyższej propozycji do opinii Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Mokrzyska. Należy generalnie dążyć do tego, aby zadania priorytetowe i
inwestycje

do wykonania na danym sołectwie

były wskazywane przez mieszkańców na

zebraniach.
Następnie na zapytania Radnych Franciszka Brzyka i Radnej Marii Kucia Pan Burmistrz
przybliżył komisji, które chodniki do budowy i remontu zostały wskazane przez Gminę Brzesko
władzom powiatowym do wykonania w 2011 roku.
Radny Kazimierz Sproski zadał pytanie dot. zwiększenia o 100 tysięcy zł w budżecie roku
2011 środków finansowych na działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych.
Radna Maria Kucia zapytała, dlaczego tak znacznie wzrosły koszty utrzymania ORLIKA.
Radna Maria Kądziołka nadmieniła, że zapoznając się ze sprawozdaniem Pana Dyrektora
BOSiR jest zaniepokojona. Pan dyrektor wskazuje nam w sprawozdaniu np. na cieknący dach na
budynku pływalni, oraz usterki na boisku ORLIKA - rodzi się pytanie, czy przez dwa lata o nikt
nie widział, że dach cieknie? Gdyby te fakty zostały zgłoszone wcześniej to gmina nie byłaby
zmuszona wydawać takich ogromnych środków finansowych na remont.
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Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział - 29 czerwca 2010 roku jako dyrektor BOSiR
przejął utrzymanie boiska ORLIK. Jest tam szereg usterek które były sygnalizowane wcześniej i
nie zostały naprawione, przedstawił dlaczego. Podobnie było z usterkami na budynku basenu.
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak przedstawił komisjom wyjaśnienia dot. remontu
zaplecza kuchennego w PP nr 4 w Brzesku. Wyjaśnił, jakie usterki należy zlikwidować

i

jakie nowe urządzenia do kuchni winny być zakupione w najbliższym czasie.
Naczelnik Bogdan Dobranowski na zapytanie radnych, przybliżył jakie prace remontowe
adaptacyjne są zaplanowane do wykonania w nowym projekcie rozbudowy PP Nr 4

i
w

Brzesku, min. w związku z remontem zaplecza kuchennego placówki. Pan Naczelnik stwierdził,
że jeżeli nie będzie w roku 2011 możliwości finansowych gminy, aby zrealizować projekt
rozbudowy przedszkola to bezwzględnie remont kuchni musi zostać wykonany.
Najpierw gmina musi uzyskać pozwolenie na realizację całego zadania, a dopiero potem
możemy to zadanie realizować etapami.
Radna Maria Kądziołka zawnioskowała, aby kwotę 330 tysięcy złotych zabezpieczoną
w projekcie budżetu na 2011 rok na „solary” na basenie, które z tego co wiemy nie będą
realizowane przeznaczyć na remont zaplecza kuchennego w PP Nr 4 w Brzesku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zaproponował, aby wstrzymać się z podjęciem wniosku do
czasu rozstrzygnięcia przetargów na budowę kanalizacji ze środków funduszu „Spójność”. Jeśli
takie oszczędności będą, Pan Burmistrz obiecał, że remont zaplecza kuchennego w PP Nr 4
zostanie wykonany.
Radna Maria Kądziołka – zgodziła się z propozycją przedstawioną przez Pana Burmistrza i
poprosiła, aby podjąć pile prace w celu określenia etapów wykonywania rozbudowy Przedszkola
Nr 4.
Radny Adam Smołucha przedstawił komisjom wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków
finansowych na przygotowanie pomieszczeń i sfinansowanie kosztów leczenia dla pacjentów
ośrodka i poradni dziennego pobytu, dla osób uzależnionych od alkoholu. Środki finansowe na
leczenie osób uzależnionych szpital pozyska z NFZ, jednak liczba osób które można objąć takim
leczeniem ze środków NFZ jest niewielka, a potrzeb jest wiele. Wg. ustawy istnieje również
możliwość

finansowania

przez gminy programów terapeutycznych

dla tych pacjentów.

SPZOZ w Brzesku mógłby bez większych problemów leczyć pacjentów uzależnionych od
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alkoholu z gminy Brzesko , ale na ten cel są potrzebne środki finansowe. Trudno dzisiaj określić
dokładnie jakie będą koszty leczenia, ale w innych gminach powiatu brzeskiego skalkulowano te
koszty w wysokości dofinansowania z NFZ. W ramach kontraktu z NFZ można objąć terapią 2
pacjentów, szpital posiada odpowiednia kadrę, ale nie posiada lokalu. Są propozycje
zagospodarowania wolnych pomieszczeń przy szpitalu na powyższy ośrodek, ale wówczas
gmina winna dołożyć własne środki na ich remont. Koszt

8 tygodniowej terapii dla 1 pacjenta

to kwota około 4 tysięcy złotych.

Burmistrz Grzegorz Wawryka

poprosił radnego Smolucha,

aby

dokonano wyliczenia

w jakiej kwocie poszczególne gminy powiatu brzeskiego winny partycypować w tych kosztach,
a następnie przedstawić gminie Brzesko propozycje wysokości tych środków.
Radny Franciszek Brzyk poparł wniosek radnego Smołucha, gdyż z obserwacji wynika, że
większość pacjentów nie trafia na leczenie, bo jest długi okres oczekiwania na przyjęcie. Taki
ośrodek pozwoli tym ludziom podjąć leczenie odwykowe.
Burmistrz Jerzy Tyrkiel poinformował komisje, że jest konsensus w zakresie przeznaczenia
środków finansowych przez Gminę Brzesko na zadanie o które wnioskuje radny A. Smołucha.
Na poniedziałek będą przygotowane szacunki na Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i
Rodziny.
Radna Anna Lubowiecka zapytała, czy są możliwości finansowe w roku bieżącym, aby można
było kontynuować budowę chodnika w Szczepanowie?.
Radna Halina Mrówka zawnioskowała o wykonanie monitoringu stadionu OKS. Jeśli stadion
nie zostanie objęty monitoringiem to drużyna OKS nie otrzyma licencji na następny sezon.
Radna Maria Kucia zawnioskowała o zamontowanie dwóch kamer monitorujących ulice Berka
Joselewicza i ul. Długą. Jest to wniosek mieszkańców tych ulic, może dzięki tym kamerom
poprawi się porządek na tych ulicach.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że właściciele lokali i restauracji winni mieć
własny monitoring w i poza lokalem.
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Przy udzielaniu koncesji na sprzedaż alkoholu należy wymóc taki obowiązek na właścicielu
lokalu ponieważ koszt zakupu jednej kamery nie jest wysoki, wynosi około 3 tysiące złotych, a
będzie ważnym dowodem dla policji w razie potrzeby.
Radna Maria Kądziołka – interpelację w sprawie monitorowania niektórych ulic miasta,
szczególnie tych przy których znajdują się lokale nocne, w tym ul. Berka Joselewicz oraz ul.
Sobieskiego złożyłam kilka tygodni temu. Zaproponowałam, aby w internecie umieścić stały
podgląd na te ulice, tak jak to jest rozwiązane w innych miastach. Jest to sprawa ważna dla
mieszkańców, dlatego musi być ona rozwiązana.
Po dyskusji komisja podjęła wniosek :
Wniosek o przeanalizowanie możliwości wykonania monitoringu stadionu OKS, w oparciu
o przedstawioną przez Zarząd Klubu koncepcję i kosztorys.
Głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

nawiązał do złożonego przez Wydział GGMiR

ponownego wniosku o wyrażenie zgody na zamianę działki pomiędzy Gmina Brzesko,

a

Panem A.H zam. Jadowniki. Poprosił Naczelnika Makucha o przybliżenie tematu.
Osobiście Pan Przewodniczący

jest przeciwny

proponowanej zamianie gruntu, w chwili

obecnej w rejonie ulicy Czarnowiejskiej cena gruntu wynosi około 20 tysięcy złotych za

1

ar.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że powyższa zamiana gruntu może nastąpić
tylko i wyłącznie za odpowiednią dopłatą ze strony Pana A.H.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał propozycję

wykonania planu

zagospodarowania przestrzennego terenów koło rzeki Uszwicy.
Radna Maria Kądziołka – w ślad za wcześniejszą dyskusją i wcześniejszym wnioskiem,
zawnioskowała o

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

„Kościuszki-Ogrodowa”.

Wniosek komisji:

terenów Osiedla
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Komisje Wnioskują

o przystąpienie

do opracowania planów przestrzennego

zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla „Kościuszki- Ogrodowa”.
Głosowano jednogłośnie.
Radny Jarosław Sorys zawnioskował o zabezpieczenie środków budżetowych na zakup
wywiezienie odpowiedniej ilości ziemi, celem nawiezienia terenu wokół budynku PP

i
Nr 1

w Jadownikach. Teren wokół tego przedszkola był wielokrotnie zalewany w czasie powodzi i
należy go utwardzić. Ponadto radny zwrócił uwagę na małą ilość urządzeń zabawowych dla
dzieci w PP Nr 1 w Jadownikach.
Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że w ostatnim czasie zostały wygospodarowane
w budżecie gminy środki finansowe na wybudowanie nowego ogrodzenia wokół budynku
przedszkola. Jeżeli na wiosnę, gdy rozpoczną się prace przy inwestycjach, będą nadwyżki ziemi
to

wówczas

teren wokół przedszkola zostanie wyrównany. Jeśli chodzi o brak urządzeń

zabawowych, Pan Burmistrz poinformował, że co roku, sukcesywnie gmina zakupuje nowe
urządzenia zabawowe na place zabaw.
Radny Jarosław Sorys zapytał, jakie są wpływy do budżetu

gminy z tytułu wynajmu sal

gimnastycznych oraz porównał koszty utrzymania budynku DL w Jadownikach i budynku DL
w Okocimiu.
Radny Kazimierz Sproski przedstawił treść wniosku - pisma radnego Piotra Wyczesanego dot.
zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na budowę boiska przy SP w Buczu. Czy
prawdą jest że został wykonany kosztorys i projekt budowy takiego boiska.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, w chwili obecnej odchodzi się od budowy boisk
asfaltowych tylko trawiastych. Należy się zastanowić czy nie lepiej poczekać i wybudować
właśnie takie boisko trawiaste. Pan Burmistrz przypomniał również, że w ubiegłym roku na
Buczu wybudowano „Orlika” za bardzo duże środki finansowe.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Prawa
i Porządku Publicznego

został podjęty wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków

finansowych w wysokości 100 tysięcy złotych

na remont budynku Kręgielni. Pan

Przewodniczący zwrócił się do komisji z prośbą o wyrażenie opinii w tym temacie.
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Dyrektor BOSiR Marek Dadej przedstawił Komisji wyliczenia środków niezbędnych do
przystosowania budynku Kręgielni pod nowe tory i automaty do gry w kręgle.
Po szerokiej dyskusji komisje podjęły wnioski i opinie o treści:
1. Wniosek o przesunięcie kwoty 100 tysięcy złotych z zaplanowanej dotacji
do Spółki MPK w roku 2011 na działalność sportową

stowarzyszeń

sportowych. Głosowano jednogłośnie.
2. Wniosek o zwiększenie środków finansowych w budżecie na rok 2011 na
wykonanie oświetleń ulicznych, do kwoty 60 tysięcy złotych- głosowano
jednogłośnie.
3. Wniosek, aby kwotę 330 tysięcy złotych zaplanowaną w projekcie budżetu
Gminy Brzesko na 2011 rok na wykonanie modernizacji instalacji ciepłej
wody użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku
wykorzystaniem układu solarnego,

przeznaczyć na

z

drogi . Głosowano

jednogłośnie.
4. Wniosek, aby kwotę 90 tysięcy złotych z zadania pn. ”budowa kanalizacji w
Gminie Brzesko” przeznaczyć na wykonanie prac remontowych

na

Kręgielni – głosowano 12 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
5. Wniosek o zweryfikowanie i wykonanie analizy wykorzystania hotspotów na
terenie Miasta i Gminy Brzesko, w terminie do dnia 19 stycznia br.
Głosowano jednogłośnie.
Następnie w dyskusji komisja omówiła temat dot. dopłat ze strony gminy do cen wody

i

ścieków.
Przy udziale pana Naczelnika Wydziału EKiS J.Cierniaka komisje przeanalizowały również
pismo ZNP dot. dot. nowelizacji Regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.

Opinie i wnioski komisji:
1. Komisje

przyjęły do wiadomości pismo ZNP w Brzesku

Regulaminu

przyznawania

dodatków

dla

nauczycieli

dot. nowelizacji
zatrudnionych

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.

w
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2. Komisje zapoznały się z pismem LKS ISKRA Szczepanów w sprawie
zagospodarowania środków finansowych niewykorzystanych w 2010 r. na
działalność Klubu.
3. Komisje przyjęły do wiadomości informacje zawarte w piśmie RPWiK z dnia
5.01.2011 r. odnośnie wysokości cen za wodę i ścieki w okresie od 1.02.2011 do
31.01.2012. Komisje wnioskują o poszukiwanie przez RPWiK oszczędności i
cięcia kosztów własnych, przez ograniczenie niekontrolowanych poborów wody
kradzieży, wycieków itd., oraz uszczelnienie kanalizacji sanitarnej przez
ograniczenie wpływu wód gruntowych, opadowych. Głosowano jednogłośnie.
4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały komisje projekty uchwał w sprawach :
o zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
o zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Na tym część wspólna posiedzenia komisji została zakończona.
Obrady wspólnych komisji trwały od godz.9.00-14.00

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku

Stanisław Góra
Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

