P R O T O K Ó Ł Nr 26/2008
z posiedzenia wspólnego Komisji Oświaty Kultury i Sportu; Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji; Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu : 03 g r u d n i a 2008 r o k u
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Witając zebranych przedstawił
porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.
Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.
3. Sprawy bieżące i wolne – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Przewodniczący Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Adam Kwaśniak
poddał pod głosowanie protokół komisji z dnia 12 listopada 2008 roku. Protokół został
przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Apolonia Warzecha
poddała pod głosowanie protokół komisji z dnia 19 listopada 2008 roku. Protokół został
przyjęty przy 3 głosach za, przeciw 0, 3 wstrzymujących się od głosu.
Przewodniczący
Komisji
Józef
Kubas
poinformował,
że
protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 14 listopada 2008 roku wyłożony był
w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i
wnioski ? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący
Komisji poddał go pod głosowanie. Protokół został przyjęty przy 3 głosach za, przeciw 0,
2 wstrzymujących się od głosu.
Ad. 2
Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009.
Na wstępie Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Józef Kubas przypomniał
radnym treść uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, uchwalonej na sesji Rady
Miejskiej w dniu 03 września 2008 roku.
• do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz przedstawia Radzie
Miejskiej w Brzesku projekt budżetu Gminy Brzesko,
• niezwłocznie po jego otrzymaniu, Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje go do
zaopiniowania komisjom Rady,
• komisje w terminie do 05 grudnia odbywają posiedzenia, na których formowana są
pisemne opinie, oraz ewentualne propozycje zmian projektu budżetu Gminy,
• propozycje zmian projektu budżetu Gminy, komisje składają Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej,
• Komisja Gospodarki Finansowej po analizie propozycji, do 10 grudnia roku
poprzedzającego rok budżetowy, opracowuje zbiorcze zestawienie zaakceptowanych
propozycji
zmian
i
przekazuje
je
Burmistrzowi
wraz
z opiniami na ich temat,
• do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, Burmistrz rozpatruje propozycje
i może wnieść autopoprawki do projektu budżetu Gminy, które zgłasza na sesji Rady
Miejskiej, na której jest uchwalany projekt Budżetu Gminy.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Celina Łanocha, która dokonała analizy projektu
budżetu na rok 2009 w zakresie dochodów Gminy Brzesko. Poinformowała, że, budżet
Gminy Brzesko opracowany został między innymi na podstawie przyjętych założeń i
kierunków rozwoju Gminy Brzesko oraz przyjętych wskaźników: średnioroczny wzrost
towarów i usług konsumpcyjnych 2,9 %, składka na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Dochodami budżetu są: dochody własne,
subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Źródłami dochodów własnych gminy
są: wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów, spadków, darowizn na
rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien, odsetki od nieterminowo
przekazywanych należności, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych, prawnych itp. Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 77.021.847 złotych.
Dochody planowane do uzyskania w 2009 roku są o 3,85 % większe niż w roku 2008.
Następnie dokonała analizy dochodów gminy według działów klasyfikacji budżetowej i
źródeł powstania. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji głos zabrali :
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem: Jaki jest wpływ
z tytułu sprzedaży lokalnego czasopisma „Brzeski Magazyn Informacyjny” w stosunku do
roku ubiegłego ?
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Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując, że :
w roku 2004 dochód z tytułu sprzedaży BIM wynosił 35.444, w roku 2005 – 40.581, w roku
2006 – 34.956, w roku 2007 – 27.543, w roku 2008 –19.376 złotych.
Radna Maria Kądziołka zwróciła się z pytaniem : Co jest przyczyną, że dochody z tytułu
sprzedaży lokalnego czasopisma tak spadły ?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując, że w poprzednich
latach dużo dochodów było z tytułu zamieszczonych w BIM-ie reklam. Obecnie tych reklam
jest dużo mniej.
Radny Adam Smołucha w nawiązaniu do wypowiedzi w sprawie dochodów
z tytułu reklam zamieszczanych w BIM wyjaśnił, że powodem tego jest między innymi to, że
na terenie gminy ukazała się duża ilość innych czasopism lokalnych i te reklamy zostały
rozłożone jak gdyby na te poszczególne pisma.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że faktycznie w czasopiśmie lokalnym „Brzeski
Magazyn Informacyjny” jest mniej reklam. W związku z czym należy zobligować redaktora
naczelnego do pozyskiwania takich reklam.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem: Jakie są
wpływy ze sprzedaży alkoholu w odniesieniu do roku poprzedniego?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując, że wpływy z tytułu
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2004 wynosiły 474.690, w roku 2005 –
522.866, w roku 2006 – 447.461, w roku 2007 – 476.617, w roku 2008 – 486.852 złotych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem: Jak kształtuje
się dochód z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Brzeskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji
w
porównaniu
z
dochodami
z ubiegłego roku ?
Radna Mieczysława Klimek zwróciła się z pytaniem: Czy gmina ma jakieś wpływy do
budżetu, z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli , które są prowadzone
przez Gminę Brzesko?
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła odpowiedzi na temat dochodów z tytułu najmu i
dzierżawy pomieszczeń w budynku BOSiR ( restaurację, sala siłowni, sala fitness).
Poinformowała , że gmina Brzesko nie ma żadnych dochodów z tytułu uczęszczania dzieci do
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przedszkoli z innych gmin. Na mocy porozumienia Gmina Brzesko rekompensuje koszty z
tego tytułu Gminie Rzezawa. Nie ma obowiązku dotacji , to jest dobra wola obu stron.
Radny Adam Smołucha zauważył brak w projekcie budżetu na rok 2009 wpływów z tytułu
dochodów jakie osiągają nasze gminne spółki.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła wyjaśnień informując, że nie ma faktycznie
wpływów z tego tytułu, dochód nie wpływa do budżetu gminy. Spółki to są jednostki
pozabudżetowe.
Następnie Skarbnik Gminy Celina Łanocha dokonała analizy wydatków budżetowych na
rok 2009. Poinformowała, że wydatki zaplanowano w kwocie 93.044.138 złotych z tego
wydatki bieżące w kwocie 71.672.451 złotych, wydatki majątkowe w kwocie 21.371.687
złotych. Omówiła zaplanowane wydatki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz
w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez jednostki budżetowe i instytucje
kultury. Poinformowała, że generalnie wynagrodzenia podniesione zostały o stopień inflacji
tj. o 2,9 % oraz o wzrost 1 punktu z 6 złotych do 7 złotych. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
W dyskusji głos zabrali :
Radna Apolonia Warzecha w nawiązaniu do przedstawionych wydatków budżetowych
wnosi o podjęcie działań zmierzających do wykonania chodnika na ulicy Staropolskiej w
Jadownikach.
Radny Adam Smołucha poinformował, że jego uwagę wzbudziła inwestycja dotycząca
przebudowy ulicy Kasztanki w Okocimiu i ulicy Dylągówki w Jadownikach. Na zebraniu
wiejskim w Jadownikach budowa tej drogi nie była ujęta do realizacji jako priorytet. Czy
zadanie to mamy realizować w roku 2009? Czy można to zadanie przesunąć w czasie? Po
drugie - przecież ta droga nie jest bezpośrednio potrzebna mieszkańcom Jadownik,
mieszkańcy Jadownik nie pojadą przez Okocim do Brzeska.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka informując Pana radnego, że
to jest faktycznie droga dojazdowa do Okocimia. Niemniej jednak cały proces związany z
realizacją tej drogi został już uruchomiony. Ta droga odciąży z ruchu ulicę Browarną. To jest
droga strategiczna do Okocimia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk również wyjaśnił Panu radnemu, że cały
proces związany z budową tej drogi został już uruchomiony i nie należy tego zadania
wstrzymywać. To jest droga kluczowa i trzeba realizować jej budowę.
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Radny Adam Smołucha wyjaśnił Panu Przewodniczącemu Rady, że droga kluczowa to jest
ta, po której chodzą dzieci do szkół. Droga, o której mówimy to jest tzw. skrót drogi z
Okocimia do Jadownik.
Radna Maria Kądziołka zwróciła uwagę na zadanie zapisane w budżecie pod nazwą
”Zwalczanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Brzesko” kwota 111.684 złotych i drugie
zadania „Umowy zlecenia – prace drogowe i porządkowe” kwota 32.000 złotych. Zwróciła
się z pytaniem czy nie lepiej zatrudnić fachową firmę, aby daną pracę wykonała solidnie?
Dlatego proponuje, aby zastanowić się nad wydatkowaniem tych środków i nad
zatrudnianiem ludzi w ogóle nie przygotowanych do prac jakie zleca im do wykonania Urząd
Miejski. Jest natomiast za tym, aby pewną pulę środków dołożyć, ale do zadania „Umowy
zlecenia-prace drogowe i porządkowe”.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka w nawiązaniu do głosu Pani radnej Marii
Kądziołka poinformował, że nie należy pochopnie podejmować decyzji. Należy w tym
temacie zasięgnąć opinii sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, ponieważ różne na
ten temat są głosy. Ewentualnie zastanowić się nad zmniejszeniem tej kwoty na tym zadaniu,
ale nie rezygnować z zatrudniania osób z bezrobocia. Trzeba te sprawy skoordynować jednak
z sołtysami i przewodniczącymi osiedli.
Radna Mieczysława Klimek zauważyła, że gmina ma obowiązek zwalczać bezrobocie.
Dlatego jest przeciwna aby zdejmować środki finansowe na zwalczanie bezrobocia.
Radny Stanisław Milewski w nawiązaniu do toczącej się dyskusji poinformował, że jest za
tym, aby zdjąć środki finansowe lub ograniczyć z zadania „Zwalczanie bezrobocia”, bo jego
zdaniem jest to daremne wyrzucenie pieniędzy. Są to przeważnie ludzie nie zawsze
przygotowani do wykonania potrzebnych prac. Owszem są osoby z bezrobocia, które prace
wykonują należycie. Dlatego słuszna uwaga, aby część środków finansowych dołożyć do
zadania „Umowy zlecenia-prace drogowe i porządkowe”.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że faktycznie szkoda tak dużych środków wydawać
na zatrudnianie bezrobotnych. To są ludzie często nie przygotowani do takich prac jakie zleca
Urząd Miejski i jest potrzeba ich wykonania. Dlatego jest za tym, aby środki finansowe na
zwalczanie bezrobotnych zmniejszyć, a zwiększyć na umowy zlecenia-prace drogowe i
porządkowe.
Radny Marek Adamczyk wnosi aby nie rezygnować z zatrudniana ludzi z bezrobocia.
Często na sołectwach jest taka potrzeba, aby drobne prace wykonać. Często nie ma kto tego
zrobić i dlatego sołectwa posiłkują się tymi pracownikami. Dlatego jest potrzeba, aby środki
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były zabezpieczone w budżecie gminy. Mogą to być środki nie koniecznie na zwalczanie
bezrobocia, ale na umowy zlecenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że jest za tym, aby
zwiększyć środki finansowe na umowy zlecenia, kosztem zabezpieczania środków na
zwalczanie bezrobocia. Proponuje aby zastanowić się nad sposobem finansowania naszej
oświaty. Co roku do oświaty dokładamy bardzo dużo pieniędzy. Subwencji nie wystarcza, a
obowiązków przybywa, a w ślad za tym nie ma odpowiednich rządowych środków
finansowych. Dlatego proponuje, aby podjąć odpowiednie kroki w tym zakresie. Wnosi o
podjęcie wniosku, aby radcy prawni Urzędu Miejskiego przygotowali odpowiedni projekt
uchwały, który będzie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwiększenia
zadań Gminy, bez odpowiednich rządowych środków. Wnosi również o wykreślenie kwoty
367.000 złotych wydatki bieżące- dopłata do cen wody dla mieszkańców. Zwrócił się z
pytaniem czy inne gminy dopłacają mieszkańcom do cen wody? Nie widzi podstaw aby
dopłacać do cen wody. A jeśli już to należy doprowadzić do spotkania radnych z Prezesem
RPWiK, celem przedyskutowania zasadności tak wysokiej dopłaty.
Radny Marek Adamczyk poinformował, iż zauważył, że w projekcie budżetu na rok 2009
zostało wpisane nowe zdanie sportowe dla młodzieży Gminy Brzesko do Halowej
Powiatowej Ligi Piłki Nożnej , a my mamy stałą cykliczną imprezę sportową, jak Turniej
Szachowy im.Stanisława Migdała.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha udzieliła wyjaśnień informując, że to jest tylko
jednorazowa impreza sportowa, jeśli chodzi o Halową Powiatową Ligę Piłki Nożnej.
Następnie dokonała analizy przychodów i rozchodów budżetu Gminy Brzesko na rok 2009
wg załącznika do protokołu. Przedstawiła również zmiany do planowanego na rok 2009
budżetu gminy, które dotyczą takich zadań jak :
• Wodociąg Poręba Spytkowska
• Budowa chodnika w Jasieniu
• Budowa parkingu przy ulicy Głowackiego
• Budowa parkingu przy ulicy Uczestników Ruchu Oporu
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Brzesku
• Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku
• Odnowa wsi Mokrzyska
• Przebudowa wjazdu do szpitala
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej Bogdan Dobranowski objaśnił temat
dotyczący przebudowy wjazdu do szpitala. Poinformował, że GDDKiA zajmie się tym
problemem pod warunkiem, że Gmina Brzesko wykona dokumentację techniczną do końca
marca przyszłego roku. Okres bardzo krótki, praktycznie nie możliwy do zrealizowania.
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Dlatego będziemy występować do GDDKiA o przedłużenie terminu wykonania
dokumentacji. Równocześnie wystąpimy do Starostwa Powiatowego aby Starostwo
partycypowało w kosztach wykonania dokumentacji technicznej.
Radny Adam Smołucha poinformował, że wjazd do szpitala jest bardzo potrzebny, ale
szpital nie będzie się włączał w realizację tego zadania. Przebudowa tego wjazdu i tak nie
rozwiąże komunikacji wokół szpitala. Dlatego w tym miejscu zwrócił się z pytaniem,
dlaczego w budżecie gminy nie ma zadania pn. przebudowa parkingu wokół szpitala ? Szpital
nie ma własnych środków na realizację takiego zadnia. Szpital wkłada środki finansowe na
polepszenie opieki zdrowotnej i nowoczesnego leczenia pacjenta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem do Pana
radnego: Czy ten parking ma wykonać Gmina Brzesko tylko sama, we własnym zakresie ?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień Panu radnemu, że budowa
parkingu przy szpitalu to nie jest zadanie gminy. To zadanie powinien prowadzić powiat –
szpital. Starosta lub Dyrektor techniczny szpitala to zadanie powinien koordynować.
Radny Adam Smołucha udzielił wyjaśnień, że w tej sprawie nie ma deklaracji ani ze
Starostwa Powiatowego, ani z Gminy Brzesko.
Radna Maria Kądziołka zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza, aby z naszej inicjatywy
zorganizować takie spotkanie z Powiatem w kwestii budowy parkingu przy szpitalu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień, że Gmina Brzesko nie może
wchodzić w kompetencje Starosty Powiatu Brzeskiego. To zadanie powinien prowadzić
powiat wspólnie ze szpitalem. Należy wcześniej zlecić koncepcję opracowania takiego
parkingu. Tam musi być jasno określone rozwiązanie komunikacyjne. Możemy jako gmina
współfinansować to zadanie, ale na zdrowych zasadach, przy właściwym opracowaniu tego
zadania.
Radna Apolonia Warzecha poinformowała, że Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i
Rodziny na pewno poprze wniosek w sprawie dofinansowania budowy parkingu przy
szpitalu, ale pod warunkiem, że Starostwo Powiatowe wystąpi do innych gmin o partycypację
w kosztach jego budowy.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej Bogdan Dobranowski omówił dział 400
Wytwarzanie
i
zaopatrywanie
w
energię
elektryczną,
gaz
i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody - kwota 367.000 złotych. Poinformował, że
RPWiK Sp. z o.o. przedstawiła Radzie Nadzorczej, (w skład której wchodzą przedstawiciele
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Gmin : Brzesko, Wojnicz, Dębno oraz dwóch reprezentantów załogi spółki) tzw. wniosek
cenowy na 2009 rok. Wniosek zawiera zestawienie kosztów i przychodów za okres od
01.10.2007 – 30.09.2008, oraz planowane ich wzrosty. Rada Nadzorcza zgłosiła dwa
zasadnicze zastrzeżenia, co do przedstawionego wniosku: zbyt duży wzrost funduszu płac
(Władze Spółki RPWiK proponowały wzrost funduszu płac o 10%, Rada Nadzorcza wyraziła
opinię, że nie powinien być wyższy niż 5%), oraz zbyt ostrożne oszacowanie przychodów z
tytułu sprzedaży wody. Wniosek cenowy kolejno jest sprawdzany i weryfikowany przez
Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Po weryfikacji
wniosku przez Zarząd Związku, wniosek zostaje poddany ocenie przez Związek
Międzygminny, który dokonuje jego zatwierdzenia. O dopłatach do cen za wodę i ścieki
decydują natomiast Rady Gmin będące członkami Związku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że Pan Prezes RPWiK
oświadczył na sesji, że Browar nie podniósł ceny za ścieki, cena nie uległa zmianie. Nie ma
kalkulacji za wzrost ceny za wodę i ścieki. RPWiK liczy sobie wszystkie koszty możliwe
jakie są, a płace w firmie wzrosły prawdopodobnie o 15 %. Na tą chwilę nie było żadnych
inwestycji, dlatego będzie wnosił o wykreślenie z projektu budżetu środków zapisanych na
dopłaty do wody. Będzie również wnosił o rozważenie możliwości ze wszelkimi
konsekwencjami rozwiązania Międzygminnego Związku ds Wodociągów i Kanalizacji.
Należy zmienić Zarząd RPWiK, skoro nasi przedstawiciele nie wiedzą co się tam dzieje.
Następnie zwrócił się z pytaniem: Czy jest konieczność, aby zapisywać w budżecie zadanie
pn. Odbudowa rowu przy ulicy Wiedeńskiej – bocznej w Jasieniu kwoty 50.000 złotych?
Zwrócił się również z pytaniem: Czy jest celowe wprowadzanie do budżetu zadania pn.
Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości Jasień-Jadowniki?
Czy jest to odwodnienie ulicy Klonowej-bocznej? Jeśli tak, to jest przeciwny , aby realizować
to zadanie, skoro tam ma przebiegać obwodnica zachodnia miast. Odwodnienie tego terenu
będzie zrealizowane właśnie przy budowie tej obwodnicy.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Rolnictwa Maria Zachara informując, że
zadanie pn. Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych w miejscowości
Jasień-Jadowniki dotyczy odwodnienia ulicy Klonowej – bocznej. Został już opracowany
kosztorys, który opiewa na kwotę 180.000 złotych. Sprawa pilna, jest tam spór wodny, który
toczy się już kilka lat. Jeśli chodzi o zadanie pn. Odbudowy rowu przy ulicy Wiedeńskiej –
bocznej w Jasieniu to zadanie konieczne do realizacji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień informując, że jeśli będzie
budowana zachodnia obwodnica miasta to zadanie pn. Odwodnienie ulicy Klonowej –
bocznej na pewno nie będzie realizowane przez Gminę Brzesko.
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Radny Adam Smołucha zwrócił się z pytaniem: Dlaczego gmina co roku dopłaca do Spółki
MPK coraz to większe kwoty?
Radna Maria Kądziołka poinformowała, że tak naprawdę to nie wiemy dokładnie do czego
my dopłacamy, na co te dotacje idą. Był wniosek z komisji o emisji 0,20 groszowych biletów,
aby wiedzieć ile naprawdę osób jeździ ulgowo w MPK.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że jeśli nie będzie
mądrego zarządzania spółką to będzie wnosił o rozpisanie przetargu na przewozy pasażerskie.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień. Poinformował, że był plan
restrukturyzacji spółki. Został on częściowo już wdrożony (plac posprzątany). Zwrócił się z
prośbą, aby dać czas (okres trzech miesięcy) Prezesowi Spółki MPK, aby te zadania zapisane
w planie restrukturyzacji mógł zrealizować. Po tym okresie, trzech miesięcznym, dokonać
oceny i jeśli się nic nie poprawi to będzie wówczas za zmianą. Wyjaśnił Panu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że likwidacja Spółki MPK wcale nie rozwiąże sytuacji i
problemu komunikacyjnego. Komunikacja musi być dotowana, tak jest wszędzie, ale na
zdrowych oczywiście zasadach.
W tym momencie na salę posiedzeń przybył Prezes Okocimskiego Klubu Sportowego
Józef Gawenda, który przedstawił bieżącą sytuację Okocimskiego Klubu Sportowego.
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że Pan Józef Gawenda podjął się
ciężkiej pracy, jako Prezes OKS. Uważa tak, że osoba Prezesa gwarantuje, że otrzymane
środki finansowe z Urzędu Miejskiego spożytkuje właściwie.
Radny Adam Smołucha poinformował, że należy na pewno wspierać Klub Okocimskiego.
Miasto i Browar to główni sponsorzy klubu. Zwrócił się z pytaniem: Jaki jest roczny budżetu
klubu ?
Radny Stanisław Milewski zwrócił się z pytaniem: Czy Pan Prezes OKS nie ma wpływu na
to, aby Browar Okocim na czas trwania meczy otworzył bramę wjazdową i udostępnił
miejsca dla parkowania samochodów?
Prezes Okocimskiego Klubu Sportowego Józef Gawenda udzielił odpowiedzi informując,
że budżet roczny OKS to kwota 1.200.000 złotych, tyle środków wydaje rocznie Klub.
Udzielając natomiast odpowiedzi Panu radnemu odnośnie miejsc parkingowych
poinformował, że nie żadnego na to wpływu jako Prezes OKS. Praca w Browarze odbywa się
na trzy zmiany i nie ma mowy ze strony Dyrekcji Browaru, aby ten parking mógł być
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udostępniony w czasie trwania meczy na stadionie Okocimskiego. Niemniej jednak cały czas
w tej sprawie trwają rozmowy.
Przewodniczący Komisji podziękował Prezesowi OKS za przybycie . Prezes Klubu OKS
opuścił salę posiedzeń.
Radna Maria Kucia poinformowała, że został zniszczony chodnik przy budowie boiska
sportowego „Orlik „
Radny Adam Kwaśniak poinformował, że należy w budżecie zabezpieczyć środki
finansowe na budowę chodnika na ulicy Zielonej w Brzesku.
Radna Maria Kądziołka zauważyła, że w projekcie budżetu na rok 2009 brak jest zadania
pn. „Monitoring w gminie”. Zwróciła się z pytaniem: Dlaczego to zadanie nie zostało
zapisane w budżecie?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień informując Panią radną, że jeśli
chodzi o dalszą budowę monitoringu w mieści to jest taka propozycja, aby zrobić sobie rok
przerwy, a za rok powrócić do realizacji tego zadania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk ustosunkował się do wydatków
majątkowych w wysokości 234.000 złotych na zakup i montaż parkometrów w mieście.
Następnie zwrócił się z pytaniem: Czy jest sens wbudowania instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ulicy Ogrodowej 3 w Brzesku – udział przypadający na Gminę
Brzesko to kwota 90.000 złotych, skoro te mieszkania i tak Gmina sprzedaje potencjalnym
nabywcom z bardzo dużą ulgą mieszkaniową? Następnie ustosunkował się do rozdziału –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 1.132.456 złotych. Zwrócił się z pytaniem:
Czy w tej zapisanej kwocie są zabezpieczone środki finansowe na wykup gruntów pod
przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy?
Radny Adam Smołucha zwrócił się z pytaniem: Czy jest możliwa budowa w naszej gminie
drugiego boiska sportowego ”Orlik” np. przy Gimnazjum w Jadownikach?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Poinformował, że jeśli
chodzi o zakup i montaż parkometrów to jest o tyle konieczne, że przy tej obsłudze
parkingów jaka teraz istnieje nie ma osoby do egzekucji i dlatego istnieje konieczność zmiany
sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów. Jeśli chodzi o budowę drugiego boiska
sportowego „Orlik” nie jest to na dzień dzisiejszy możliwe przy takiej formie dofinansowania.
To są bardzo duże koszty.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk w nawiązaniu do wydatków
budżetowych na Brzeski Magazyn Informacyjny wnosi, aby funkcjonowanie i wydawanie
tego czasopisma przenieść do Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. Niech Dyrektor MOK
zarządzi w jakiej formie ma to czasopismo funkcjonować. Jeśli chodzi natomiast o doradztwo
prawne w Urzędzie Miejskim, zaplanowana kwota w budżecie na rok 2009 100.459,98
złotych, proponuje aby w tym zakresie dokonać zmian. Niektóre Urzędy Gmin nie mają
radców prawnych, korzystają z usług kancelarii prawnych i na pewno jest to tańsza i szybsza
forma . Dlatego wnosi o zmniejszenie wydatków zaplanowanych na Zespół Radców
Prawnych w Urzędzie Miejskim.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka informując, że rozwiązanie
umowy o pracę z radcami prawnymi nie jest możliwe tak z dnia na dzień. Jeśli chodzi o
kancelarie prawne to też nie rozwiążą sprawy definitywnie. W Urzędzie Miejskim są pewne
sprawy skomplikowane i drogą e-mail –ową nie da się ich często rozwiązać. Niemniej jednak
poinformował, że jest otwarty w tym zakresie na pewne sprawy. Być może, że sprawa
związana z zatrudnieniem radców prawnych rozwiąże się z nowym rokiem sama, drogą
naturalną.
Radny Marek Adamczyk poinformował, że w budżecie na rok przyszły nie ma
zabezpieczonych środków finansowych na remont Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokrzyskach – izolacja budynku szkoły od strony wschodniej.
Radny Adam Kwaśniak wnosi, aby zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na rok
przyszły na izolację i odwodnienie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, aby nie
doprowadzić do zagrzybienia budynku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk w nawiązaniu do wypowiedzi radnych
poinformował, że podobny problem dotyczący odwodnienia i izolacji budynku Publicznego
Przedszkola Nr 9 w Brzesku. Budynek przedszkola zagrzybiony i w złym stanie technicznym
– skrzydło od ulicy Barona Goetza. Zachodzi również pilna potrzeba wymiany instalacji
elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 10, są zalecenia odpowiednich służb i inspekcji.
Ponadto wnosi, aby podjąć próbę zorganizowania doraźnej opieki psychologicznej dzieci i
młodzieży w szkołach, a szczególnie w szkołach wiejskich. Ma również zastrzeżenia do pracy
Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dlatego wnosi, aby przeanalizować
formy
pracy
i jej efekty, oraz budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2009.
Radna Maria Kądziołka wnosi, aby rozeznać zasadność zwrotu kosztów za uczęszczanie
dzieci z terenu Gminy Brzesko do Przedszkoli w innych Gminach. Uważa za zasadne, aby
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Gmina Brzesko również naliczała dotacje gminom, z których dzieci uczęszczają do
przedszkoli na terenie naszej gminy. Wydaje jej się, że jest to działanie zgodne z ustawą o
samorządzie . Wnosi również o rozeznanie sprawy dotyczącej zakupu przenośnych toalet.
Toalety, które funkcjonują przy Placu Kazimierza Wielkiego nie spełniają wymogów, są w
złym stanie sanitarnym, a ponadto należy zmienić ich obsługę.
Radny Adam Smołucha zwrócił się z pytaniem : Jak wygląda temat dotyczący dalszej
budowy kanalizacji w Gminie Brzesko, a szczególnie w sołectwie Jadowniki?
Ustosunkowali się i odpowiedzi udzielili na zadane pytania i wątpliwości radnych
Skarbnik Gminy Celina Łanocha oraz Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
Radna Apolonia Warzecha zwróciła się z prośbą aby dofinansować działalność świetlic
wiejskich, szczególnie tych co sprawują opiekę nad zespołami folklorystycznymi (Jadowniki i
Poręba Spytkowska).
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski :
Komisje zapoznały się z projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2009
i zawnioskowały:
• W zakresie administrowania i obsługi płatnych parkingów w mieście
zorganizować system mieszany na okres próbny tj. 3 parkomaty plus 5 osób do
kontroli plus 1 osoba do egzekucji. Na małych ulicach i placach pozostają
pracownicy do obsługi parkingów,
• Po rozeznaniu sprawy zmniejszyć projekt budżetu Zespołu Radców Prawnych
w Urzędzie Miejskim w Brzesku (100.459,98 złotych),
• Ze względu na zużycie się i zalecenie komisji BHP i Ppoż. należy wykonać
nową instalację elektryczną w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Brzesku,
• Rozeznać zasadność zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci
z terenu Gminy Brzesko do Publicznego Przedszkola w Dąbrówce i Jodłówce
(proponowana kwota zwrotu dotacji dla Gminy Rzezawa – 80.000 złotych),
• Podjąć próbę zorganizowania doraźnej opieki psychologicznej dzieci i
młodzieży w szkołach, szczególnie na wsi,
• Przeanalizować formy pracy i jej efekty, oraz budżet Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Dofinansować działalność świetlic wiejskich, szczególnie tych co sprawują
opiekę nad zespołami folklorystycznymi (Poręba Spytkowska, Jadowniki),
• Doprowadzić do spotkania radnych Rady Miejskiej w Brzesku, z Prezesami
Spółek MPK i RPWiK, w celu przedyskutowania zasadności wysokich opłat
do bieżącej działalności tych spółek,
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•

W dziale KD/02 Zwalczanie bezrobocia na terenie Miasta
i Gminy Brzesko zwiększyć kwotę do 72.000 złotych na umowy zlecenia przy
pracach drogowych i porządkowych, a zmniejszyć kwotę ze 111.684 złotych
do kwoty 71.684 złotych na wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem przy
pracach
publicznych
i interwencyjnych,
• Na podstawie rozmowy z Prezesem Spółki MZGM, rozeznać sprawę
celowości montażu instalacji CO w bloku przy ulicy Ogrodowej 3 w Brzesku,
• Kontynuować budowę monitoringu w mieście, w tym możliwość
zainstalowania kamery na ulicy Ogrodowej i Stanisława Wyspiańskiego w
Brzesku. Należy nadmienić, że rejon Osiedla Jagiełły i ulicy Stanisława
Wyspiańskiego jest szczególnie niebezpieczny (włamania do mieszkań
prywatnych), co było przedmiotem interpelacji na jednej z sesji Rady Miejskiej
w Brzesku.
• Wnieść pisemną petycję do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
zwiększonych zadań Gminy, bez odpowiednich rządowych środków
finansowych.
Głosowano jednogłośnie.
Komisje wnioskują o wykonanie izolacji i odwodnienie budynku Publicznego Gimnazjum Nr
1 w Brzesku oraz ściany wschodniej budynku Publicznej szkoły Podstawowej w
Mokrzyskach i odwodnienie Publicznego Przedszkola N9 w Brzesku. Głosowano
jednogłośnie.
Ad. 3
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Józef Kubas przedstawił następujące
pismo :
• Pismo mieszkańców ulicy Wiejskiej w Brzesku z dnia 10 listopada 2008 roku w
sprawie kontynuacji działań związanych z budową kanalizacji w zachodniej części
osiedla Jagiełły. ( pismo stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił następujące pismo:
• Pismo mieszkańców ulicy Podmiejskiej w Jadownikach z dnia 24 listopada 2008 roku
w sprawie zmodernizowania w/w ulicy. ( pismo stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie:
• zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Brzesko, wg załącznika do protokołu.
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Po analizie komisja podjęła następujące opinie :
Komisje zapoznały się z następującymi pismami :
• Pismo mieszkańców ulicy Wiejskiej dotyczące kontynuacji działań związanych z
budową kanalizacji w zachodniej części Osiedla Jagiełły,
• Pismo mieszkańców ulicy Podmiejskiej w Jadownikach dotyczące zmodernizowania
tej ulicy.
Komisje zapoznały się z projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania
dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko i zaopiniowały pozytywnie.
Głosowano przy 5 głosach za, przeciw 0, 3 wstrzymujących się od głosu.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za
udział i zamknął posiedzenie .
00

50

Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 17 .
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Bogumiła Łanocha
Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas
Przewodniczący
Komisji Prawa Porządku Publicznego
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku
Apolonia Warzecha
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