P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2009
z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
04 m a r c a 2009 r o k u
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

Obradom sesji Rady Miejskiej w Brzesku przewodniczył radny Krzysztof Ojczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku. W sesji udział wzięło 21 radnych :
Radny (a) :
1. Adamczyk Marek,
2. Brzyk Franciszek,
3. Ciurej Tadeusz,
4. Chmielarz Ewa,
5. Chruściel Józef,
6. Góra Stanisław,
7. Kądziołka Maria,
8. Klimek Leszek,
9. Klimek Mieczysława,
10. Kramer Jadwiga,
11. Kubas Józef,
12. Kucia Maria,
13. Kwaśniak Adam,
14. Milewski Stanisław,
15. Ojczyk Krzysztof,
16. Pacewicz Pyrek Katarzyna,
17. Pasierb Tadeusz,
18. Pikuła Lech,
19. Smołucha Adam,
20. Warzecha Apolonia,
21. Wiśniowski Mirosław.
Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek,
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Ad 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XXXIX sesji Rady
Miejskiej w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad radnych, Panów Burmistrzów, Panią
Skarbnik, Pana Sekretarza, oraz zaproszonych gości i stwierdził, że na stan 21 radnych w
obradach sesji uczestniczy 21 radnych, a więc wymagana liczba radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad 2.
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że porządek obrad wraz
z materiałami został radnym doręczony w ustawowym terminie, w związku z czym zapytał:
Czy wszyscy radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Uwag nie ma, przewodniczący
stwierdził, że materiały zostały prawidłowo doręczone. Następnie przedstawił porządek obrad
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku informując, że w między czasie wpłynęły
następujące propozycje zmian do porządku obrad:
• Od Firmy, która stara się o uzyskanie opinii na lokalizację salonu gier, aby w dniu
dzisiejszym nie podejmować uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu
gier na automatach, aby dać czy to członkom Zarządu Osiedli, czy też Państwu
radnym możliwość udania się na koszt tych firm do takiego salonu, aby zobaczyć jak
on funkcjonuje i rozwiać ewentualne wątpliwości. Wniosek ten jest tożsamy z
wnioskiem Komisji Rewizyjnej, która obradując na swoim posiedzeniu w piątej
(27.02.2009 r.) też podjęła taki wniosek do Przewodniczącego Rady, aby taką
propozycję
przedstawić
na
sesji
i ewentualnie przegłosować tą zmianę.
• Czy nie byłoby zasadne, aby wprowadzić informację na temat wprowadzonych
podwyżek nowych opłat za wodę i ścieki. Na pewno radni otrzymali rachunki za
wodę i ścieki. Mieszkańcy twierdzą, że jest nieuczciwe działanie i ich oszukiwanie w
tej sprawie. Rozumieją, że trzeba płacić za wodę i ścieki, ale wprowadzanie opłat za
gotowość
i różnych dziwnych innych opłat jest dla nich nieuzasadnione. To jest bardzo dziwne,
że z prostych opłat nagle mieszkańcy otrzymują „tasiemiec”, którego nie bardzo
rozumieją. Dlatego zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o głos w dyskusji, czy
należy pod obrady dzisiejszej sesji wprowadzić taką informację.
Radna Jadwiga Kramer – Panie Przewodniczący: Jaki sens ma wizyta
w miejscu,
gdzie funkcjonują takie salonie gier? Co można stwierdzić wchodząc tam? Jaki jest wystrój
bordowo złoty, czy żółty? Przecież radni nie będą w stanie stwierdzić, jakie szkody społeczne
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powoduje lokalizacja takiego salonu. Jest to” wpędzanie” ludzi w biedę. Za tym idzie
prostytucja, za tym idzie mafia. Proszę państwa ! Co to da, że my tam pojedziemy i
stwierdzimy: O jaki piękny wystrój. Nic więcej. A może nam dadzą po żetonie i wygramy jak
„ w trzy karty u ruskich stówkę”? Po co jechać, żeby wystrój podziwiać?
Radna Maria Kądziołka zabrała głos w kwestii wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowego punktu, związanego z odpłatnością za wodę i ścieki. Na dzisiejszą sesję ma
przygotowaną interpelację odnośnie wprowadzonych odpłatności za wodę i kanalizację.
Uważa, że powinien ten temat być omówiony na sesji. Tylko czy na tą chwilę Pan Prezes
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji będzie przygotowany, aby jasno
i wyraźnie przedstawić całą sprawę. Natomiast jeśli chodzi o lokalizację salonu gier Komisja Rewizyjna rozpatrywała wniosek, jaki wpłynął od Prezesa CASINO VEGAS i
jednogłośnie podjęła wniosek. Zasadne jest, aby radni pojechali, zobaczyli jak w innym
mieście funkcjonuje taki salon. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby dzisiaj nie rozpatrywać
przesłanych pod obrady
projektów uchwał, ani też nic nie stoi na przeszkodzie, aby temat rozpatrzyć dzisiaj.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek popiera wniosek, aby pod obrady dzisiejszej sesji
wprowadzić punkt w sprawie odpłatności za wodę i ścieki, ponieważ w tej sprawie odebrała
kilka nie sympatycznych telefonów od mieszkańców Brzeska.
Radna Mieczysława Klimek poinformowała, że na każdej komisji był omawiany temat,
dotyczący salonów gier i radni w tej materii podjęli odpowiednie wnioski. A radny przecież
nie zmienia co dzień zdania na temat podejmowanego wniosku. Dlatego uważa, że skreślenie
z porządku obrad dzisiejszej sesji projektów uchwał w sprawie opinii o lokalizacji salonów
gier jest bezzasadne.
Radny Tadeusz Ciurej poinformował, że jeśli chodzi o kwestie wody i odbiór ścieków to też
popiera wniosek Pana Przewodniczącego Rady, aby ten temat został wprowadzony pod
obrady
dzisiejszej
sesji.
Stwierdził,
że
za
wodę
i ścieki otrzymał rachunek i faktycznie z tego rachunki nic nie wynika. Wynika tylko tyle, że
w tym roku będziemy więcej płacić za wodę i ścieki. Natomiast jeśli chodzi o salon gier to
jest przeciwny temu, aby radni wyjeżdżali do innego miasta, aby zobaczyć jak ten salon tam
funkcjonuje. Na Komisji Rewizyjnej co prawda głosował za wyjazdem, ale teraz uważa, że
nie powinni radni tam jechać, bo i tak z tego wyjazdu nic nie wyniknie. Jest przeciwny
również temu, aby projekty uchwał w sprawie opinii o lokalizacji salonów gier skreślać z
obrad dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził, że zgodnie
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej jak i prośbą Firmy CASINO VEGAS podda pod głosowanie
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wniosek. Jeżeli bezwzględna większość radnych przychyli się do tego wniosku to uzna, że
takowy wyjazd do miasta, gdzie funkcjonuje salon gier jest zasadny. Jeżeli przedmiotowy
wniosek nie uzyska akceptacji to przedmiotowe projekty uchwał będą głosowane na tej sesji.
W tym momencie o głos poprosił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek. Poinformował, że był
bardzo krótki czas, aby Zarząd Osiedla Okocimskie mógł wypowiedzieć się w sprawie
lokalizacji tego salonu gier. Osiedle nie wypowiedziało się, gdyż wniosek o opinie dostali
całkiem niedawno.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził, że faktycznie Zarząd Osiedla
Okocimskie, który jest bezpośrednio zainteresowany tą lokalizacją, przedłożył do Biura Rady
pismo w kwestii opinii o lokalizacji salonu gier. Zarząd Osiedla informuje, że zapoznał się z
proponowaną lokalizacją i przedstawionymi ofertami, uznając za konieczne w powyższej
sprawie włączenie do konsultacji w toczącym się postępowaniu mieszkańców osiedla
poprzez:
• wywieszenie informacji do publicznej wiadomości o toczącym się postępowaniu na
tablicy informacyjnej osiedla na okres trzech tygodni przed zebraniem ogólnym
mieszkańców, które odbędzie się w dniu 02.04.2009 roku,
• umożliwienie w ten sposób mieszkańcom wyrażenie własnych opinii
i uwag w powyższej kwestii bezpośrednio na organizowanym zebraniu,
• podjęcie na zebraniu uchwały mieszkańców w powyższej sprawie.
Głos zabrał Przewodniczący Osiedla Okocimskie Krzysztof Stępak Poinformował, że
konsultacje prowadzone były wśród zarządu i rodzin mieszkańców osiedla i są obawy. Jest to
problem, który może urosnąć do większego problemu. Dlatego poddanie tego pod obrady
zebrania mieszkańców jest zasadne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem: Czy zdaniem
Pana Przewodniczącego Osiedla Okocimskie jest zasadnym, aby pojechać tam na miejsce do
innego miasta, gdzie funkcjonuje podobny salon gier, czy procedowanie dzisiaj na sesji tych
lokalizacji?
Przewodniczący Osiedla Okocimskie Krzysztof Stępak udzielił odpowiedzi, informując
Pana Przewodniczącego, że zasadne jest pojechać na miejsce i zobaczyć jak tam funkcjonuje
taki salon. Chociażby zapytać się tamtejszej Policji jak to funkcjonuje, czy Policja w tej
sprawie interweniuje.
W tym momencie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie następujące wnioski:
1) Wniosek :
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Kto z radnych jest za wykreśleniem podpunktu 2 z punktu 13 w sprawie wyrażenia
opinii o lokalizacji salonu gier na automatach i możliwością pojechania i oglądnięcia
salonu gier w innym mieści.
Głosowano : 9 głosów za, przeciw 10, 2 wstrzymujących się od głosu.
( 21 radnych obecnych podczas głosowania)

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk stwierdził, że wniosek przedmiotowy nie uzyskał
bezwzględnej większości głosów ustawowego składy Rady.
2) Wniosek :
Kto z radnych jest za wykreśleniem podpunktu 3 z punktu 13 w sprawie wyrażenia
opinii o lokalizacji salonu gier na automatach i możliwością pojechania i oglądnięcia
salonu gier w innym mieści.
Głosowano : 9 głosów za, przeciw 10, 2 wstrzymujących się od głosu.
(21 radnych obecnych podczas głosowania).
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk stwierdził, że wniosek przedmiotowy nie uzyskał
bezwzględnej większości ustawowego składy Rady, a więc wycieczka proponowana przez
firmę niestety nie dojdzie do skutku. Będziemy dzisiaj procedować nad obiema uchwałami.
3) Wniosek
Kto z radnych jest za wprowadzeniem punku w sprawie informacji na temat
wprowadzonych stawek za wodę i ścieki przez Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, jako punktu 13, kolejne punkty zmienią numerację.
Głosowano jednogłośnie ( 21 radnych obecnych podczas głosowania)
Porządek obrad sesji po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Zapytania radnych.
6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
7. Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
10.Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
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11.Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008.
12.Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe.
13.
Informacja
Prezesa
Rejonowego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji na temat cen za wodę i ścieki.
14.Podjęcie uchwał w sprawach :
1) regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brzesko,
2) wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach,
3) wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
17.Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
18.Wolne wnioski i zapytania.
19.Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że Protokół z
poprzedniej sesji Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2009 roku był wyłożony do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej. Nikt z państwa radnych nie wniósł do przedłożonego protokołu uwag.
W tym momencie zwrócił się
z zapytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołu ?
Uwag nie ma, a zatem Przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie punkt w sprawie
przyjęcia protokołu.
Następuje głosowanie:
Protokół Nr XXXVIII z dnia 11 lutego 2009 roku z sesji Rady Miejskiej w Brzesku
został przyjęty przy: 20 głosach za, przeciw 0,
1 wstrzymującym się od
głosu. (21 radnych obecnych podczas głosowania)
Ad. 4.
Interpelacje radnych.
Radna Maria Kądziołka złożyła interpelacje pisemną w następujących sprawach:
W imieniu mieszkańców naszej gminy składam następujące interpelacje.
1. Pierwsza interpelacja związana jest z opłatami za wodę i kanalizację.
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W ostatnich dniach mieszkańcy naszej gminy otrzymali rozliczenie zużycia wody i
odprowadzenia ścieków do kanalizacji za dwa okresy rozliczeniowe: pierwszy okres do 31
stycznia 2009 r. oraz drugi okres: od ostatniego odczytu czyli od 31 stycznia 2009 do np. 24
lutego 2009 r. Z zestawień /faktur/ jakie otrzymali mieszkańcy wynika, iż Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji znacznie podniosło opłaty za zużycie wody oraz
odprowadzenie ścieków i tak:
Do 31 stycznia 2009 r. mieszkańcy płacili za :
sprzedaż wody, gdzie m3 kosztował netto 2,90 - od 01 lutego Im3 wody podniesiono do 3,34
zł. /netto/ wzrost o 0,44 zł na m3 netto;
opłatę stałą w wysokości 8,51 netto miesięcznie - natomiast od l lutego 2009r opłata stała
zniknęła, a w jej miejsce wprowadzono:
opłatę za gotowość-woda w wysokości 5,94 netto miesięcznie;
opłatę za odczyt-woda 2,07 netto miesięcznie;
opłatę za rozliczenie-woda 1,96 netto miesięcznie - co daje łącznie 9,97 zł /netto/, a więc
różnica wynosi 1,46 netto miesięcznie w stosunku do wcześniejszej opłaty stałej.
Podobna sytuacja ma miejsce z naliczaniem opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji do 31 stycznia 2009 r. mieszkańcy płacili za odprowadzanie ścieków 3,73 netto za 1m3,
natomiast od l lutego płacimy 4,04 netto za 1m3 - różnica 0,31 zł. na 1m3 ścieków, oraz
dodana została nowa pozycja - opłata za gotowość-kanał - 5,98 netto /6,40 brutto/ miesięcznie
- pozycja, której do l lutego 2009 r. w ogóle nie było.
Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Burmistrza oraz radnych, przedstawicieli
naszej gminy w Spółce RPWiK /tj. Panów Leszek Klimek, Adam Kwaśniak, Mirosław
Wiśniewski oraz Franciszek Brzyk/ o bardzo pilne podjęcie kroków w celu zbadania i
dogłębnego wyjaśnienie działań RPWiK-u w zakresie wyżej przedstawionym, a ponadto
wnioskuję o dokonanie zestawienia cen oraz kosztów za wodę i kanalizację z sąsiednich
gminach, co będzie stanowić bardzo dobry materiał porównawczy.
Jeszcze raz wnoszę o bardzo pilne zbadanie przedmiotowej sprawy.
2. Monitorowanie miasta.
W ubiegłym roku podjęliśmy działania i rozbudowaliśmy sieć monitoringu na terenie naszego
miasta, której rozbudowę nadal będzie kontynuowana w roku bieżącym. W trakcie prac oraz
po wykonaniu rozbudowy monitoringu ustalono, iż zostaną wykonane tabliczki informacyjne
„Miasto monitorowane", „Osiedle monitorowane". Proszę o podjęcie działań związanych z
wykonaniem przedmiotowych informacji /tabliczek/ o których mowa wyżej.
3. Po zimie stan dróg jest katastrofalny i zdaję sobie sprawę z faktu, iż zima może wrócić,
jednakże nie możemy pozostawić, niektórych wyłomów, dziur nie naprawionych. Stąd moja
interpelacja do Pana Burmistrza, aby przed rozpoczęciem pozimowych napraw dróg, już teraz
podjąć kroki w celu zalania większych, niebezpiecznych dla użytkowników wyłomów i dziur.
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Radna Apolonia Warzecha złożyła interpelacje ustną w następującej sprawie :
Zwraca się z gorącą prośba, o jak najszybszy remont ulicy Środkowej
w Jadownikach. Jest tam kilka dziur. Taki stan jest niebezpieczny dla dzieci i ludzi starszych
przejeżdżających ta ulicą na rowerze do kościoła, ośrodka zdrowia, do szkoły jak i innych
instytucji. Szczególnie niebezpiecznie na tej ulicy jest w godzinach wieczornych, po deszczu,
wtedy nie widać rozmiaru tych pułapek. I tutaj może dojść szybko do nieszczęścia. Dlatego
prosi
o szybką interwencję w tej sprawie.
Zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Miejskiej kiedy generalnie będą
rozpoczęte pozimowe remonty dróg i chodników?
Radna Ewa Chmielarz złożyła interpelacje pisemną w następujących sprawach:
1. W styczniu 2008 roku składałam interpelacje w sprawie remontu studni głębinowej przy
ulicy Wiślanej w Morzyskach na działce znajdującej się we władaniu gminy. Studnię jedynie
zabezpieczono i wykonano dokumentacje fotograficzną, jednak do chwili obecnej nic w tej
sprawie nie zrobiono. Proszę o wyremontowanie studni, aby stała się wizytówką wsi.
2. Proszę o dokończenie oświetlenia ulicznego na ulicy Sąsiedzkiej
i Zarzecze. Jest to część Mokrzysk, która graniczy z gminą Rzezawa oraz z
lasami
państwowymi
i
do
tej
pory
zapomniana
była
przez
władze
samorządowe. Jest bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza w okresie jesiennozimowym, szczególnie dla dzieci uczęszczających do szkół, a odległość
wynosi ponad 3 km do najbliższego przystanku.
3. Proszę o nawiezienie kamieniem drogi gminnej - łącznika pomiędzy ulicą
Trakt Królewski a Kościelną( w lasku) ok. 150 metrów, z której
korzystają
mieszkańcy
uczęszczający
m.in.
do
kościoła
i
przedszkola.
Droga ta jest bardzo wyboista, zniszczona i obecnie trudno jest przez nią
przejść.
Radny Józef Kubas złożył interpelacje pisemną w następujących sprawach:
Sprawa dotyczy zorganizowania bazy sportowo-rekreacyjnej w sezonie zimowym na
terenie Gminy Brzesko.
Swoja interpelacje oparł na 5 przesłankach:
1. Na terenie Gminy Brzesko, praktycznie nie ma żadnej bazy sportowo-rekreacyjnej do
uprawiania sportów na poziomie amatorskim w sezonie zimowym.
2.Gmina Brzesko, leży w strefie klimatu ciepłego i pokrywa śnieżna jest niestabilna.
3.Nie wszystkich stać, na wyjazd na narty w Tatry czy Dolomity.
4.Sprzęt do uprawiania sportów zimowych z roku na rok taniej i jest na ogół dostępny w
sklepach Brzeska i Bochni.
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5.Jako czynny zwolennik sportów zimowych stwierdził, że nie ma w zimie lepszych form
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu jak saneczkowanie, narciarstwo biegowe i
zjazdowe oraz łyżwiarstwo uprawiane w każdych warunkach.
Saneczkarstwo można uprawiać na dowolnych stokach Poręby Spytkowskiej, Okocimia,
Jadownik, Jasienia czy nawet Brzeska, ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu.
Szkoły Podstawowe w/w miejscowości powinny zakupić odpowiednia ilość sanek
metalowych lub drewnianych, aby wykorzystywać je do saneczkowania na lekcjach
wychowania fizycznego.
Narciarstwo biegowe, także można propagować w gminie, ze względu na ciekawe
ukształtowanie terenu. Nie powinno być problemu, z wytyczeniem tras biegowych na stoku
Brzeska z Jadownikami, Okocimia czy Porębą Spytkowską. W szkołach tych miejscowości,
należałoby utworzyć wypożyczalnię sprzętu( nart, butów, kijków) do biegania. Narciarstwo
biegowe należy propagować na lekcja WF, zajęciach SKS, czy rekreacyjnie w okresie
sobotnio-niedzielnym. Gwarantuje, że jest to sport bardzo przyjemny, można go z
powodzeniem uprawiać bez większego wysiłku fizycznego i bazy sportowej.
Narciarstwo zjazdowe – widzi możliwość zagospodarowania stoku, tuż za parkiem koło
dawnej hali sportowej. Według jego informacji w/w stok prawie 400 m jest obecnie
własnością Pana Macieja Osady z Poręby Spytkowskiej. Istnieje możliwość wydzierżawienia
tego terenu w celu zainstalowania sezonowego wyciągu zaczepowego. Na początek zbędny
byłby ratrak do ubijania śniegu, czy oświetlenie stoku. Parking dla samochodów, można
urządzić sezonowo w okolicy hali sportowej. Bufet w przyczepie kampingowej, oraz muzykę
dla
narciarzy,
zapewniłby
ajent.
Zabawy
i konkursy na śniegu, można rozpropagować w mediach.
Promowanie łyżwiarstwa jest o wiele działaniem prostszym. W przypadku korzystnych
0
warunków (temperatura powietrza poniżej 0 C) można tworzyć lodowiska koło szkół, BOSiR.
W przypadku wyższych temperatur, role ślizgawki spełni lodowisko sztuczne.
Przedstawione propozycje, można zrealizować małą ilością sił i środków finansowych. Może
nie tylko w Kasinie Wielkiej, ale także w Brzesku zobaczymy w perspektywie, wyraźne
objawy rodzącej się wśród Polaków kowalczykomanii. Już obecnie w sklepach zaczął się
popyt na narty biegowe. Tu nie chodzi o „narodziny” Kowalczyk bis, lecz troska o
prozdrowotne działanie na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka w nawiązaniu do złożonej interpelacji przez Pana
radnego Kubasa poinformował, że nie ma większego problemu w zakupie sprzętu do sportu
zimowego. Taki sprzęt można zakupić, tylko najpierw należy zmienić mentalność
nauczycieli,
dzieci
i młodzieży. Tak dzieci jak i nauczycieli muszą tego chcieć.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że zgadza się z
wyjaśnieniami Pana Burmistrza. Ten zapał młodzieży został zastąpiony możliwościami
alternatywnego spędzania wolnego czasu jakimi jest komputer, internet itp, czego wcześniej
nie było. Wcześniej był czas na zdrowe spędzanie wolnego czasu.
Radny Mirosław Wiśniowski złożył następującą pisemną interpelację:
Zwracam się z prośbą o przygotowanie projektu modernizacji skrzyżowania ul. Kościuszki z
ulicą Leśną przy wylocie z miasta, w rejonie stacji benzynowej Statoil. To skomplikowane
skrzyżowanie, a właściwie dwa skrzyżowania blisko siebie od początku istnienia brzeskiej
obwodnicy, to jest od 2001 roku-generuje w Brzesku największą ilość kolizji i wypadków
drogowych. Istniejące przy tym skrzyżowaniu oznakowanie nie pozwala na prawidłowe
zachowania kierowców obcych ,po raz pierwszy znajdujących się w rym rejonie. Przejazd
przez to miejsce często kończy się jak nie stłuczką to przynajmniej stresem i przekleństwami
pod adresem gospodarzy naszego miasta. Wiemy . że w tym miejscu krzyżują się trzy drogi,
każda z nich ma innego właściciela. W najgorszym stanie jest ulica Leśna, której zarządcą jest
Starosta Brzeski. W związku z budową autostrady na odcinku Szarów -Tarnów i zjazdu z
autostrady w rejonie Brzeska w najbliższych miesiącach nastąpi wzmożony ruch ulicą Leśną.
Już teraz w porozumieniu z Zarządem Powiatu Brzeskiego oraz z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w Krakowie Gmina Brzesko powinna podjąć odpowiednie działania
służące do modernizacji wymienionego skrzyżowania wraz z modernizacją ulicy Leśnej. W
związku z tym tematem proszę o odpowiedź , jak urzędnicy naszego Magistratu zamierzają
rozwiązać problem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk złożył pisemną interpelację dotyczącą:
1. Realizacji uchwały z dnia 28 października 2008r. w sprawie: upowszechniania zasad
prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Brzesko.
2. Nowych opłat za wodę i ścieki, a także audytów finansowych w RPWiK w Brzesku.
3. Obowiązku zawarcia umowy o wywóz śmieci.
1) Z uwagi na nowe doniesienia medialne dotyczące dużej szkodliwości używek typu
„chipsy” chciałem ponownie spytać w jaki sposób realizowana jest uchwała Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 28 października 2008r. w sprawie: upowszechniania zasad prawidłowego
żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Brzesko?, a mianowicie:
-

czy Wydział Edukacji rozpoczął realizację wieloletniego programu „Globalnej
Strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia” poprzez
upowszechnianie zasad Prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w
jednostkach oświatowych na terenie Gminy Brzesko?,
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-

czy Wydział Edukacji wystąpił do dyrektorów szkół podstawowych i
gimnazjalnych oraz przedszkoli o opracowanie i realizację sposobów
upowszechniania wiedzy o konieczności zdrowego odżywiania oraz o chorobach
żywieniopochodnych?,

-

czy Wydział Edukacji monitoruje sprzedaż artykułów żywieniowych w sklepikach
szkolnych?,

-

czy w celu realizacji niniejszej uchwały przygotowuje się przeprowadzenie na
terenie gminy kampanii edukacyjno - społecznej promującej zasady zdrowego
żywienia zgodne z „Globalną Strategią WHO dotycząca diety, aktywności
fizycznej i zdrowia”?.

Realizacja powyższej uchwały nabiera szczególnego znaczenia w kontekście nowych
doniesień prasowych i telewizyjnych (Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska, TVN 24), które
mówią m.in., że:
„Chipsy zawierają toksyczny akrylamid.
Specjaliści z polskiego Instytutu Żywności i Żywienia wykazali, że regularne spożywanie
wypieczonych ziemniaczanych płatków znacznie zwiększa ryzyko choroby serca.
Jak stwierdza kierujący badaniami prof. Marek Naruszewicz z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, chipsy zawierają duże ilości akrylamidu, który jest toksyczny dla układu
nerwowego oraz zwiększa ryzyko zachorowania na różne nowotwory.
- Akrylamid jest obecny w pieczywie chrupkim, płatkach kukurydzianych, jednak szczególnie
dużo zawierają go smażone produkty z ziemniaków, jak chipsy i frytki - wyjaśnia prof.
Naruszewicz.
Ziemniaki bogate w skrobię zawierają aminokwas asparaginę, który pod wpływem wysokiej
temperatury - powyżej 120 st. C - reaguje
z węglowodanami, w wyniku czego
powstaje akrylamid.
- Akrylamid jest trucizną, a dawka trucizny jest przeliczana na kilogram masy ciała. Po
spożyciu paczki chipsów dzieci będą mieć więcej akrylamidu na kilogram masy ciała niż na
przykład dorosły mężczyzna ważący 80-90 kg - wyjaśnia prof. Naruszewicz.”
2) Za pana Burmistrza pośrednictwem chcę skierować następujące pytania do spółki RPWiK
w Brzesku, a mianowicie:
-

Dlaczego mieszkańcy muszą płacić w Brzesku tak wysoko drakońskie opłaty za
usługi wodno – kanalizacyjne?
Dlaczego nie płacą tylko za sprzedaż wody i za odbiór ścieków?
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-

Jaka jest podstawa prawna do wprowadzania coraz to nowych, dziwnych opłat
manipulacyjnych, czy nie jest to działanie niezgodne z prawem? i czy
przypadkiem nie chodzi spółce o oszukiwanie Gmin będących w Związku
Międzygminnym, jak i samych mieszkańców?.

Moje pytania mają związek z licznymi głosami mieszkańców, którzy po odbiorze nowych
faktur nie kryją oburzenia, że Spółka ich po prostu
w sposób nieuczciwy okrada.
Trudno nie zgodzić się ze sposobem myślenia mieszkańców, gdyż za chwilę (zabrzmi to być
może śmiesznie) będziemy płacić za: gotowość rur, jednej czy drugiej pompy, za gotowość
odkręcanego kurka lub pracownika RPWiK, który przyszedł do pracy?. A może będziemy
płacić za poziomy wód
w rzekach, za opady atmosferyczne i wiele tym podobnych?
Zadaję otwarte pytanie, Quo vadis spółko RPWiK?.
Ponadto chcę spytać, kiedy będą dostępne zlecone niezależne audyty Spółki, abyśmy mogli
poznać rzeczywisty stan finansowy spółki, kosztów i motywy jakimi Spółka się kierowała
przy ustalaniu taryf?

3) Obowiązek zawarcia umowy o wywóz śmieci wynika z ustawy
o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Właściciele
nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonania obowiązku pozbycia się
odpadów. Takim dowodem jest zawarcie umowy korzystania z usług gminnej jednostki
organizacyjnej odbierającej odpady lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Co więcej, ustawa nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek okazania
takiej umowy, jak również dowodów płacenia za takie usługi.
Wiele gmin sprawdza wykonanie tego obowiązku poprzez dwukrotne w ciągu roku inspekcje
straży gminnej/miejskiej, gdzie prosi się właścicieli nieruchomości o okazanie umów oraz
rachunków za wywóz śmieci.
W Brzesku do tej pory nie egzekwuje się tego obowiązku. Efektem braku takich działań jest
coraz więcej dzikich wysypisk śmieci, spalanie wszelkich odpadów w piecach, skażenie
środowiska naturalnego, smród, zatruwanie powietrza oraz powstawanie silnie toksycznych,
rakotwórczych dioksyn.
Uważam, że w końcu należy skończyć z tym procederem. Trzeba chronić nasze dzieci,
młodzież, naszych obywateli przed tego typu trucicielami, którzy pozbywają się odpadów
niezgodnie z prawem.
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Wnioskuję do Pana Burmistrza o jak najszybsze wypracowanie skutecznych rozwiązań, w
tym także poprzez powołanie straży miejskiej w Brzesku.
Ad. 5
Zapytania radnych.
Radny Lech Pikuła w temacie interpelacji radnych, zaapelował do radnych, że interpelacja
to krótkie zapytanie, a nie wygłaszanie oracji, których nawet radni nie bardzo chcą słuchać.
Tak
więc,
szanując
czas
swój
i
innych,
należy
o tym pamiętać.
Następnie zwrócił się z pytaniem: Jakie jest zainteresowanie solariami słonecznymi i
przydomowymi oczyszczalniami? Kiedy i jaka jest możliwość dofinansowania w/w
projektów? A tych, którzy się na to nie „załapią”, jaka możliwość uzyskania kredytów
ekologicznych?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się do Pana radnego Lecha
Pikuły - Panie kolego radny, z tymi oracjami to po pierwsze tak: Interpelacje są składane na
piśmie i można je odczytać. Są nie limitowane czasem, są składne do Burmistrza i jeśli,
któryś z radnych nie chce ich słuchać to może wyjść, nikt nikogo tutaj na siłę nie trzyma.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek zwróciła się z następującymi sprawami:
• Czy powiat już się wypowiedział w sprawie gdzie chodniki i drogi będą wspólnie
wykonywane przez powiat i gminę?
• Na ulicy Klonowej bocznej w Jasieniu poprawić nawierzchnię tej ulicy, poprzez
utwardzenie jej szlaką, obecnie mocna zniszczona,
w tragicznym stanie.
• Czy już coś wiadomo, czy na ulicy Brzeskiej w Jadownikach są zgody
i będzie tam robiona droga? Mieszkańcy pytają i nie wie co im odpowiedzieć.
Radny Tadeusz Ciurej zwrócił się z następującymi pytaniami:
• Brak widocznego oznakowania ulicy Solskiego. Samochody ciężkie zawsze się
klinują pod wiaduktem od ulicy Kopernika, następnie cofają w kierunku ulicy Na
Górkach. Dwa miesiące temu był tam wywrócony słup z oświetleniem ulicznym. Był
też założony znak „ślepa ulica” Znak zniknął. Dlatego prosi o wstawienia znaku.
• Kiedy zostanie zamontowana tablica przy ulicy Składowej z nową nazwą ulica
Księdza Pękały?.
• Po roztopach ulica Wodna, Wakacjowa, Łączyska, Sikorskiego, Oświecenia tonie w
błocie, dlatego gorąca prośba, aby jak najszybciej wywieź na te ulice żwir tzw. kliniec,
aby zadość uczynić tym mieszkańcom, skoro nie ma tam asfaltu.
• Ulica Łączyska, aby jak najszybciej podjąć działania, tam nie ma gazu ani oświetlenia.
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•

Czy po spotkaniu z nową Panią Dyrektor PKP z Panem Burmistrzem zostały jakieś
nowe porozumienia osiągnięte i kiedy będzie budowany parking przy dworcu PKP.

Radny Józef Kubas nie zgadza się z wypowiedzią, że interpelacja ma być krótka. W związku
z czym, kolego Lechu, zadaję krótkie pytanie z dużym komentarzem. Kiedy będzie
remontowana droga Przemysłowa i budowana nowa droga Przemysłowa boczna, skoro te
inwestycje nie znalazły się
w budżecie gminy na rok 2009? Mieszkańcy złożyli
stosowny
i podpisany wniosek do Burmistrza Brzeska, dlatego mają prawo pytać radnego, co jest dalej
z tą sprawą. Wie dobrze o tym, że tam są problemy kanalizacyjne. Temat ważny, bo na ulicy
Przemysłowej pojawiły się ostatnio duże dziury prawie 5 centymetrów. Jeśli w te dziury
wpadnie jakiś samochodów i zerwie podwozie to może być duży kłopot.
Radny Stanisław Góra – został wybudowany nowy chodnik w Porębie Spytkowskiej,
mieszkańcy z tego powodu bardzo się cieszą. Ale przy końcu tego chodnika od strony Domu
Ludowego jest chodnik podwyższony i tam jest kratka ściekowa, która zbiera wody z jezdni.
Problem w tym, że ta kratka ściekowa jest zatkana. Jest to jeszcze na gwarancji, dlatego
bardzo prosi czy firma, która to wykonywała ten chodnik nie mogłaby w ramach gwarancji
udrożnić ta kratkę?
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Krzysztof
Ojczyk
zwrócił
się
z następującymi pytaniami:
1) dotyczy nawierzchni asfaltowej przy bloku na ulicy Partyzantów,
2) dotyczy przystanku autobusowego w Okocimiu przy dworze, rozbita szyba, zostało to
zgłoszone na Policję, wandali nie złapano. Pytanie: Czy ten przystanek jest
ubezpieczony, czy zostało ściągnięte ubezpieczenie?
3) odnośnie sprawy zgłoszonej w grudniu dotyczącej pijaństwa przy garażach na os.
Jagiełły. Od Pana Burmistrza dostał odpowiedź, Zarząd Osiedla i mieszkańcy
potwierdzili, że takie zdarzenia mają tam miejsce, a był tam zarzut również pod kątem
Policji, dlatego poprosił obecnego na sali Pana Komendanta, na ile to jest możliwe o
odpowiedź na to pytanie,
4) prośba do Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, aby uaktualnić
stronę internetową MOK-u. Brak jest na tej stronie poczty
e-mail, pewne rzeczy można byłoby samemu zgłosić do Dyrektor MOK.
Radna Maria Kądziołka w ślad za interpelacją, którą złożyła na dzisiejszej sesji, nie
wskazywała „dziur” w drogach. Myśli, że służby Pana Burmistrza szybko zadziałają, aby te
wyboje (dziury) zlikwidować. Zwróciła się z prośbą, aby zwrócić uwagę na dziury w jezdni
na drodze w Mokrzyskach, w kierunku skrętu do nowo otwartego sklepu Delikatesy Centrum.
W przyszłości pomyśleć należy również o wybudowaniu kawałka chodnika (około 3 metry).
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Głos zabrał Komendant Powiatowej Policji w Brzesku Robert Biernat Poinformował, że
jeśli chodzi o to zdarzenie, które Policja otrzymała,
a dotyczyło picia alkoholu w
garażach na Osiedlu Jagiełły, to na bazie tego pisma zostało wszczęte postępowanie
wyjaśniające treść tej skargi. Została udzielona odpowiedź. Jeśli chodzi o podległych
policjantów to nie jest
w stanie wyjaśnić wszystkich zdarzeń, co do przebiegu
postępowań
w sprawie sprawcy tego wykroczenia. W dniu 19 i 26 lutego 2009 roku
odbyły się narady z całym sztabem ogniwa patrolowego, w celu poprawnego działania. Pan
skarżący został pouczony, że może zgłosić do Komendy Policji zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa. Jeśli chodzi o ustawę
o wychowaniu w trzeźwości to ustawa
dopuszcza spożywanie alkoholu
w miejscach, które nie zostały uznane za miejsca
publiczne. Miejsce gdzie ten garaż jest usytuowany nie jest miejscem gdzie na dobrą sprawę
ten zakaz obowiązuje, nie jest to teren publiczny i nie ma podstaw do ukarania. Następnie
ustosunkował się do wniosku w sprawie wydania opinii
o lokalizacji salonu gier na
automatach. Poinformował, że miejsce gdzie będą funkcjonować ewentualnie te automaty
mogą być takim ulubionym skupiskiem dla wagarowiczów. Może dojść nawet do pewnych
wymuszeń, jeśli chodzi o środki finansowe, czy też inne na młodszych kolegach.
Radny Stanisław Góra zwrócił się z pytaniem: Czy nagłośniona sprawa
w mediach jeśli
chodzi o ograniczenie środków na Policję wpłynie w jakiś sposób na ograniczenie patroli
policyjnych w miejscowościach Gminy Brzesko? Zwrócił się z prośbą, aby zostały wzmożone
patrole policyjne zwłaszcza pod koniec tygodnia, w piątek, sobotę w miejscach
newralgicznych, jak również w jego miejscowości Poręby Spytkowskiej,
w okolicach
szkoły i kościoła, gdzie gromadzi się duże skupisko młodzieży, nie zawsze w celach
pozytywnych. Dlatego prosi o wyjaśnienie, czy te patrole będą utrzymywane, czy też będą
ograniczone.
Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowej Policji w Brzesku Robert Biernat.
Poinformował, że praktycznie brzeska Policja nie ma na czym już oszczędzać. W ciągu
ostatnich dwu lat został wprowadzony limit na bazie elektronicznej, energii, itp. Limit na
paliwo w tym roku to jest kwota 100 tyś. złotych. Z bieżącego budżetu zostały zapłacone
zobowiązania Policji
z zeszłego roku (od października nie było zapłacone paliwo). W
związku
z czym do końca lutego tego roku jest już wykorzystane 50 tyś. złotych.
Będzie dążył do ograniczenia ilości patroli zmotoryzowanych. Zostały odstawione wszystkie
samochody stare, które spalają duże ilości paliwa. Policja korzystamy tylko z nowych
samochodów, które tego paliwa spalają mniej. Na pewno będzie występował do
poszczególnych gmin w powiecie brzeskim o wsparcie finansowe.
Ad. 6.
Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
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Sołtys wsi Szczepanów Anna Lubowiecka podała informację dotyczącą zebrania
wiejskiego, które odbędzie się w sołectwie Szczepanów w dniu 15 marca 2009 roku o
00
godzinie 17 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ad. 7.
Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Pani Agnieszka Szewczyk Koordynator Młodzieżowej Rady Gminy podała informację, że
Młodzieżowa Rada Gminy planuje w miesiącu marcu przeprowadzić kolejną zbiórkę
żywności.
Ad. 8.
Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
Radni zgłosili następujące zapytania:
Radna Jadwiga Kramer w nawiązaniu do przesłanego sprawozdania poinformowała, że na
stronie 3, gdzie jest informacja o utrzymaniu urządzeń i sieci kanalizacji opadowej – termin
wykonania zadania od 02 marca 2009 do 31 stycznia 2009. Powinno chyba być do 2010 roku.
Radna Maria Kądziołka zwróciła się z pytaniem: Na jakim etapie jest sprawa montażu
windy dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim, ponieważ w materiach nie ma
informacji na ten temat?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Poinformował, że jeśli
chodzi o pytanie Pani radnej Kramer to faktycznie dotyczy to roku 2010. Jeśli chodzi o
montaż windy, to ten temat był poruszany na spotkaniu w Starostwie Powiatowym. To
zadanie planowane było do realizacji
w ubiegłym roku. Ale ze względu na to, że
procedury związane z pozwoleniem na budowę trochę przeciągnęły się w czasie, to
pozwolenie na budowę w tej chwili jest, ale w momencie jak przygotowywane było
sprawozdanie nie było dokumentów, więc może jedynie powiedzieć tak. Ponieważ
dokumentacja jest i jeśliby Starostwo zabezpieczyło na to zadanie środki to gmina w tym roku
wygospodarowałaby w swoim budżecie
środki, aby złożyć wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego na wykonanie takiej windy. Jeśli będzie zgoda z drugiej strony to gmina
wystąpi o dofinansowanie tego zadania.
Radny Józef Kubas poinformował, że w przesłanym sprawozdaniu są drobne pomyłki,
błędy.
Zapoznał
radnych
i
przedstawił,
jakie
to
są
pomyłki
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i błędy oraz czego dotyczą. Na stronie 3 pomylona data wykonana zadnia przez Firmę
Budowlaną Pana Strąka. Zwrócił się z pytaniem, ponieważ jest informacja w 10 punkcie –
zagospodarowanie terenu dworca PKP w Brzesku – jaki jest plan tej rozbudowy?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Poinformował, że w roku
ubiegłym podjęte zostały pewne działania, jeśli chodzi o dworzec PKP. Tam jest kilka spółek
i parokrotnie odbyły się spotkania z dyrektorem. W tej chwili nastąpiła zmiana, jest nowa
Pani Dyrektor. Ustalono, że będziemy starali się podpisać porozumienie o współpracy Gminy
Brzesko
z PKP, które nie zostało do tej pory jeszcze podpisane. Ustalono również, że
Gmina Brzesko będzie realizowała budowę parkingu i kwestie opracowania dokumentacji na
przebudowę budynku. Udało się do tej pory zburzyć stary jeden budynek. Generalnie teren
wokół dworca jest własnością PKP. Po przekazaniu części terenu przez PKP gminie w formie
użyczenia lub dzierżawy, na tym terenie podjęłaby dopiero działania. Myśli, że w tym roku
udałoby się pewien etap prac rozpocząć. Zbliżają się Mistrzostwa Europy
i w związku z
tym jest taki program rządowy uruchomiony na remont istniejących dworców. Do 10 marca
br. PKP ma złożyć wnioski z wstępnymi kosztorysami na remont obiektów. I między innymi
dworzec w Bochni
i Brzesku został ujęty. Ten wniosek będzie złożony przez Zarząd
Krakowski PKP do Centrali. Jeśli dostałby dofinansowanie to jest szansa, że do 2010-2011
roku ten budynek byłby wyremontowany ze środków zewnętrznych. Byłaby również szansa,
aby z budżetu państwa uruchomić filię biblioteki
i siedzibę świetlicy. To byłoby
wszystko remontowane ze środków zewnętrznych, jeśli by PKP je rzeczywiście otrzymało, a
Gmina Brzesko w tym momencie skupiłaby się na zorganizowaniu tego parkingu. Również
gmina chciałaby uregulować stan prawny ulicy Dworcowej. Jeśli by gmina chciała na tej
ulicy wykonać jakiś remont (a stan tej ulicy nie jest najlepszy) to nie jest własnością gminy.
Tak więc cały czas sprawy własnościowe są prowadzone. Wszelkie ustalenia czy też
uzgodnienia z PKP są o tyle trudne, że np. pozwolenie nie wydaje Starostwo tylko Wojewoda,
a jeszcze PKP jest podzielone na spółki. Podczas tego spotkania chciał poruszyć problem
wiaduktu i okazało się, że właścicielem tego wiaduktu jest oddzielna spółka. Tak więc, cały
czas gmina prowadzi działania w kierunku polepszenia stanu technicznego obiektów na
dworcu PKP w Brzesku.
Radny Mirosław Wiśniowski zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza,
o
doprecyzowanie konkretnie treści Zarządzenia Nr 26/2009 z 12 lutego
w sprawie
wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza
Brzeska. Czyli przybliżenie tematu, kto tą osobą
w tej chwili jest. Rozumie, że to ma
związek z ustaleniami pokontrolnymi związanymi z usterkami, jeśli chodzi o prawo pracy. W
sprawozdaniu jest zapis o powtórnym zobowiązaniu Prezesa RPWiK do wyboru audytora,
celem przeprowadzenia sprawdzenia wniosku cenowego RPWiK w Brzesku na rok 2009.
Pytanie: Czy to chodzi o powtórne zobowiązanie po ostatnim posiedzeniu Międzygminnego
Związku, czy to chodzi o powtórne, że było
w tamtym roku planowane?
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Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Poinformował, że w tym
Zarządzeniu Nr 26/2009 chodzi o taką sprawę, że od 1 stycznia zmieniły się przepisy i w tej
chwili z ustawy wynika, że pewne sprawy
w stosunku do Burmistrza, tak jak dawnej
regulował
Przewodniczący
(podpisywał wnioski urlopowe), teraz takie uprawnienia posiada Sekretarz Gminy. Natomiast
pozostałe sprawy zostały w kompetencji Rady Miejskiej.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to po tym spotkaniu Międzygminnego Związku wystąpił do
RPWiK, aby wystąpiło o wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi analizę i takie
wystąpienie było, ale nie zgłosiła się żadna firma dlatego wystąpił ponownie, aby
przyspieszyli wniosek o skontrolowanie właśnie zasadność podwyżek za wodę.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z pytaniem: Kiedy będzie składany wniosek o
dofinansowanie do Małopolskiego Regionalnego Centrum na odnowę wsi Mokrzyska i
budowę oczyszczalni przy Szkole Podstawowej
w Mokrzyskach?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Poinformował, że wniosek
zostanie złożony wówczas jak będą ogłoszone nabory. Gmina Brzesko z wszystkimi
wnioskami jest przygotowana na bieżąco.
Ad. 9.
Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka złożył sprawozdanie z realizacji uchwał Rady
Miejskiej za okres od ostatniej sesji, wg załącznika do protokołu.
Ad. 10.
Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie złożyli Przewodniczący Komisji :
1) Radny Mirosław Wiśniowski - Komisja Gospodarki Finansowej.
2) Radna Maria Kądziołka - Komisji Rewizyjna.
3) Radny Józef Kubas - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
4) Radna Apolonia Warzecha - Komisja Zdrowia, Pomocy
i Rodziny.
Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
Komisja Prawa Porządku Publicznego i Promocji - Nie obradowały.

Społecznej
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Radny Tadeusz Pasierb zwrócił się z następującym pytaniem: Jak Komisja Gospodarki
Finansowej głosowała na temat pisma CASINO VEGAS
w sprawie przeniesienia
wniosku z obrad dzisiejszej sesji na następną sesję?
Przewodniczący Komisji Mirosław Wiśniowski udzielił odpowiedzi. Komisja nie
głosowała w sprawie powyższego pisma, zapoznała się tylko
z treścią przedmiotowego
pisma.
Ad. 11.
Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że wszyscy radni
otrzymali
sprawozdanie
z
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008.
Sprawozdanie szczegółowe, ciekawe i dobre. Na komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i
Rodziny zostało to sprawozdanie dość ładnie zaprezentowane. Zwrócił się z pytaniem: Czy są
pytania bądź uwagi do sprawozdania?
Zapytań i uwag brak.
W związku z tym Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zaproponował, aby
sprawozdanie zostało przegłosowane jako przyjęte.
Poddał pod głosowanie następujący wniosek:
Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008.
Głosowano jednogłośnie (21 radnych obecnych podczas głosowania).
Ad. 12.
Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że informacja na temat
sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe bardzo
skąpa, syntetyczna, mało satysfakcjonująca. Jest tu praktycznie tylko statystyka. Zaapelował,
aby
takie
sprawozdanie
z wykorzystania tych środków budżetowych na organizacje pozarządowe
w przyszłym
roku miało formę sprawozdania takiego, jak sprawozdanie
z realizacji gminnego
programu, ponieważ środki na organizacje pozarządowe są bardzo duże. W zeszłym roku

19

było to około 600 tys. złotych. W tym miejscu poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji, aby
poza statystyką przybliżył temat dotyczący rozliczenia dotacji na ten cel.
Głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak.
Poinformował, że stowarzyszenia na dzień dzisiejszy otrzymały środki w wysokości 551.400
złotych i biorą udział w konkursach. Przewodniczący poszczególnych stowarzyszeń
zaczynają dojrzewać do merytorycznej współpracy. Chodzi o to, że środki, które otrzymują
od gminy zaczynają w sposób celowy, zgodny z planem, z podpisaną umową wykorzystywać.
Dwa lata temu była taka sytuacja, że wykorzystywanie tych środków pozostawiało wiele do
życzenia. To znaczy często stowarzyszenia wykorzystywały środki nie tam gdzie było
potrzeba, tak ogólnie wykorzystywały środki czasami na inne przeznaczenie. Reasumując rok
2008 można powiedzieć, że sytuacja uległa diametralnej poprawie. Środki zaczynają być
rozliczane w terminie, chociaż wcześniej były problemy. Teraz te terminy są dotrzymywane.
Nastąpiła również poprawa, jeśli chodzi o prace i zatrudnianie przez kluby trenerów. Trudno
jest jednak w sposób jednoznaczny powiedzieć i stwierdzić, czy takie a nie inne
przeznaczanie środków finansowych jest celowe, czy wręcz nie celowe. Trudno to jest do
stwierdzenia, dlatego trzeba prezesom zaufać, że środki są przeznaczane zgodnie z prawem.
Mając na uwadze właściwe wykorzystanie środków na stowarzyszenia wspólnie z Panem
Kosteckim wyjadą w teren, dokonają sprawdzenia, aby mieć dokładne rozeznanie, jak te
środki są wykorzystane. Jak również jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o wykorzystanie
instruktorów
i trenerów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że po pierwsze, nie jest
rozbudowane sprawozdanie. Ciężko to nazwać sprawozdaniem. Sprawozdanie sporządzone
na zasadzie „odwal się”. Trzeba wziąć i zobaczyć to sprawozdanie, które przed chwilą zostało
przyjęte, jeśli chodzi o środki alkoholowe, tak to powinno wyglądać. Jeżeli radni czasem na
sesji o 2.000 złotych kłócą się, to w przypadku wydanych środków w roku 2008 w wysokości
551.400 złotych, a w tym rok 700.000 złotych, to jest nad czym dyskutować i warto nad tym
tematem się pochylić. Błędy były w tej kwestii popełniane, czyli komisja postępowała
niezgodnie z zarządzeniem Burmistrza. Sprawozdanie ma się przyczynić do przejrzystości i
jasności wydawanych publicznych środków. Drugie zadanie ma wprowadzić porządek w tej
komisji, jeśli chodzi o przyznawanie tych środków. Ponieważ Rada Miejska przyznaje te
środki, więc ma prawo czytelnie i jasno wiedzieć na co te pieniądze są wydawane i jakie są
efekty wydawania tych środków.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak poinformował, że
oczywiście zgadza się z Panem Przewodniczącym. Sprawozdania można pisać za biurka i
różne epopeje z tym związane. Dlatego nie chce, aby o sporcie pisać tylko i wyłącznie za
biurka. Tak więc kolejne sprawozdanie po wyjazdach w teren, kontrolach jak są realizowane
zadania, podpisane umowy będzie można przedstawić w tym roku. Natomiast na dzień
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dzisiejszy oparto się tylko i wyłącznie o ten materiał, który Wydział Edukacji otrzymał od
stowarzyszeń. Natomiast na dzień dzisiejszy, nie może tutaj
w sposób jednoznaczny
powiedzieć, że ten materiał, który otrzymali jest
w 100 % prawdziwy. Niemniej jednak
trzeba komuś wierzyć. W związku
z czym być może jest to materiał ubogi, jednak
obrazujący jak wydatkowane zostały środki. Natomiast co do funkcjonowania organizacji
pozarządowych to jest oddzielny temat, którego nie da się na tej podstawie stwierdzić.
Radny Józef Kubas poinformował, że jako tej członek komisji zgadza się
z opiniami obu
Panów. Po pierwsze unormowało się wiele rzeczy. Takie sprawozdanie powinno dawno być
wykonane w latach ubiegłych
i przedstawione Radzie Miejskiej. Bo przecież to
nie są nasze środki, tylko są to środki gminy. Z drugiej strony zauważył, że w wielu
sprawozdaniach po prostu powtarzają się nazwiska tych samych instruktorów. Jak może
człowiek w dobie 24 godzin pełnić tyle funkcji? Kiedy on zrealizuje te swoje cele. Posiada
również takie informacje, że kluby sportowe w terenie bardzo podupadają i tu może być
problem.
Radna Pacewicz Pyrek z wypowiedzi Pana Naczelnika rozumie, że dotąd wydawanie tych
środków na stowarzyszenia i kluby sportowe nie podlegało żadnej kontroli. Nikt nie
prowadził żadnej wyrywkowej kontroli np. w trakcie sezonu? To jest skandal po prostu.
Radny Lech Pikuła zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) Kluby nie przystąpiły do konkursu pierwszego, podać jakie przyczyny?
2) Natomiast jeden klub Wiking zrezygnował z dotacji, to jest dziwne zjawisko?
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak udzielił wyjaśnień, że
podział środków finansowych był ogłoszony na stronie internetowej i w prasie lokalnej.
Przewodniczącym był Pan Sekretarz. Rygory jakie były zawarte nie pozwoliły tym klubom
przystąpić do pierwszego konkursu. Poinformował, że jest bardzo trudna współpraca z
niektórymi stowarzyszeniami.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że w ciągu roku wychodziły różne
problemy. Dlatego, aby wyjść naprzeciw stowarzyszeniom i organizacjom do dyspozycji
byli pracownicy Urzędu Miejskiego, zorganizowane było szkolenia dla wszystkich, którzy
rozliczają
dotację
i okazało się, że większość tych osób na takie szkolenie nie przyszło. Zwracano się również
aby wszystkie stowarzyszenia i organizacje poregulowały sobie statuty i dokumenty. Pan
Sekretarz opracował nowe zasady pozyskiwania środków na organizacje pozarządowe.
Wykonano wiele pracy w tym względzie. W wielu sprawach Urząd idzie im na rękę, a często
słyszy się takie głosy, że oni pracują społecznie i nie mają czasu tego wykonywać. Ale to są
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środki przecież publiczne i musimy dbać o ich rozliczanie i starać się mimo wszystko
stowarzyszeniom pomagać.
Radny Tadeusz Pasierb poinformował, że są jednak efekty tych szkoleń. Pragnie
poinformować, że juniorzy z Brzeska zdobyli Mistrza Polski w mix kręglarskim. To jest
jednak duży sukces tej młodzieży. Dlatego należy ten sport może więc dofinansować i dać
szanse tej młodzieży, aby dalej się rozwijała w tym zakresie.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek odniósł się do spraw formalnych. Jeżeli chodzi o
tegoroczny konkurs to kilka ofert zostało odrzuconych ze względów proceduralnych.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie
następujący wniosek:
Rada Miejska przyjmuje do widomości sprawozdanie w sprawie rozliczenia dotacji
przez stowarzyszenia i kluby sportowe za rok 2008.
Głosowano: 18 głosów za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.
(20 radnych obecnych podczas głosowana).
Ad. 13.
Informacja Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji na temat cen za wodę i ścieki.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
poinformował, że wniosek o zatwierdzenie taryf na rok 2009 został opracowany na podstawie
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o
zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Zgodnie z rozporządzeniem taryfy dla poszczególnych grup
odbiorców zawierają ceny metra sześciennego dostarczanej wody i metra sześciennego
odprowadzanych ścieków oraz opłatę abonamentową. Temat dotyczący nowych cen za wodę
i ścieki jest ostatnio bulwersujący, a dotyczy zmiany taryf abonamentowych. Dawniej był
jeden abonament, jedna kwota. Teraz ten abonament został rozłożony, aby mieszkańcy
wiedzieli, co na ten abonament się składa. Składową częścią tego abonamentu są trzy pozycje.
Jest opłata za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, jest
opłata za odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego, opłata za rozliczenie należności
za wodę lub ścieki. W związku z tym, że teraz jest wprowadzona ta trzyczłonowa opłata stała
abonamentowa (dawna) można podzielić sobie pewne koszty. W przypadku opłaty za
gotowość jest to nowość w tym roku. Wzięło się to z tego, że koszty stałe kanalizacji są
bardzo wysokie. Bardzo dużo kilometrów, przepompowni, a ścieków, które wpływają sobie
tymi kanałami poprzez te przepompownie niestety jest niewiele. A dlaczego? Bo na
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niektórych obszarach nie wszyscy odbiorcy są podłączeni gdzie jest wybudowana kanalizacja
do kanalizacji zbiorczej. I tu jest cały problem. Im więcej odbiorców podłączonych byłoby do
wybudowanej kanalizacji, na pewno te koszty stałe byłyby mniejsze. Bo po to zostało to
wprowadzone, że jest to osłona przed ponoszeniem kosztów tych, którzy korzystają w
większych ilościach z wody i odprowadzaniu ścieków. Ta stała opłata niezależnie od ilości
pobranej wody i ścieków jest równomiernie rozłożona na wszystkich odbiorców. Tak więc
trzeba dążyć do tego, że tam gdzie zostanie wybudowana kanalizacja, aby więcej
mieszkańców się podłączało. Poinformował dalej, że złożony wniosek w sprawie nowych
taryf został pozytywnie zweryfikowany przez Zarząd Związku Międzygminnego ds
Wodociągów i Kanalizacji. Zgromadzenie tego Związku nie podjęło uchwały o zatwierdzeniu
taryf, co spowodowało, że zweryfikowanie taryfy weszło w życie z mocy prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk - opłaty za gotowość, rozliczanie,
obsługa - odczyt. Widzi tutaj pewną niespójność. Jakby tak zebrał te opłaty, to do czego służy
ta opłata stała?.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
przerwał dyskusję Przewodniczącemu Rady informując go, że jest tutaj pewne
nieporozumienie. Nie ma już opłaty stałej. Ona znikła.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – jeżeli jest opłata za gotowość, to nich
tą opłatę za gotowość płacą ci, którzy nie pobierają wody czy też ścieków. Osobiście płaci za
wodę, ścieki i dlaczego ma płacić za gotowość?. Niech płacą za gotowość ci, którzy mają
przyłącza, a nie pobierają wody i nie odprowadzają ścieków. Byłoby to celowe i
sprawiedliwe. To jest ewidentnie nie uczciwe.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś - jeżeli
Pan Przewodniczący tak sugeruje, to będzie na koniec stycznia sprawdzony cały wniosek
taryfowy na ten rok. Jest już oferta, która wpłynęła do rozpatrzenia. Zostanie otwarta przez
Wspólników, zostanie podpisana umowa. Jest wszystko badane, wnioski są weryfikowane.
Tak na dobrą sprawę na Pana Przewodniczącego wniosek został wybrany ten audytor, który
będzie dokładnie badał sprawę wniosku cenowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował Pana Prezesa, że
pewnych rzeczy zrozumieć nie może. Są pewne stałe koszty, które rosną. Ale jeżeli mamy
sytuację taką, gdzie Browar Okocim za ten rok przynajmniej nie podniósł ani grosza, a my
mamy zwyżkę na kanale 10 %, na wodzie blisko 15 %, to co się stało? Spółka dostaje blisko
700 tyś. złotych dopłaty do kanalizacji.
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Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
wyjaśnił, że to jest wzrost 10 % na kanale. To nie jest dopłata do spółki. Bo spółka w taryfie
ogłoszonej ma opłatę kanalizacyjną 5,14 złotych. To, że jest wola tutaj Pana Burmistrza, Rady
Miejskiej i jest dopłata do usług kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych, bo przez to
odbiorcy ci płacą mniej. Ale to nie jest dopłata do spółki. To jest dopłata do usług
wodnokanalizacyjnych.
Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z pytaniem: Czy robi się coś w sprawie zmiany taryf w
dobie prawa, aby w domach wielorodzinnych rozliczać indywidualnie dane osoby, a nie
zbiorczo z głównego licznika. Główny licznik zbiorczy jest bardzo czuły i wyłapuje wszystkie
przecieki wody, czego nie wyłapują liczniki wodomierze zamontowane w poszczególnych
mieszkaniach. W sumie mieszkańcy płacą za te straty wody w sposób taki nie mierzalny dla
indywidualnych odbiorców. Dlatego należy przejść do indywidualnego rozliczania za zużytą
wodę. Stąd okazuje się, że nie da się zbilansować sumy poszczególnych liczników na
wskazanie licznika głównego. Co w tej sprawie się zrobi, aby zindywidualizować pomiar i
również odpłatność za wodę?.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że ten temat był dość mocno na
ostatniej sesji poruszany. Pan Prezes MZGM-u i Pan Prezes RPWiK, jak i pracownicy
Urzędu Miejskiego pracują nad pewnym rozwiązaniem. Jest to rozwiązanie dość trudne, ale
chcemy to przedstawić na komisjach. Była taka wola na ostatniej sesji, kilka interpelacji w tej
sprawie składanych. Jest to temat trudny, ponieważ generalnie to byłaby to zmiana przepisów
prawnych. Natomiast nad tym pracujemy i będziemy chcieli jakieś rozwiązanie
zaproponować na komisjach.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
udzielił wyjaśnień Pani radnej Kramer, że nigdy nie będziemy mieli 100 % sumy wskazań, a
wodomierz główny. To są błędy pomiarowe wskazania. Na ten temat wypowiadali się już
naukowcy, profesorowie robili różne badania. Temat ciągnie się już bardzo długo. Jeżeli te
sumy wskazań wodomierzy pojedynczych do wodomierza głównego będą się mieściły
miedzy 10 a 15 % sumy wskazań tego wodomierza głównego to będzie bardzo dobrze. Jeżeli
będą one inne to tutaj już zaczynają się problemy. Teraz trzeba będzie szukać przyczyn tego.
Bardzo istotny jest również sposób zamontowania wodomierza, aby on miał tą swoja klasę, w
której występuje. Producent podaje jak ma być założone urządzenie pomiarowe w danym
mieszkaniu. Aby ten wodomierz spełniał swoje wymogi. Bo jeżeli jest źle założony,
nieprawidłowo to na pewno nikt tego nie wie jakie on błędy robi. Tak więc najlepszym
rozwiązaniem jeśli chodzi o te sprawy to jest to aby te wodomierze po prostu zostały
zamontowane na klatkach schodowych. Czyli w tak zwanych głównych skrzynkach. Tak więc
wodociągi mogą przejąć takiego odbiorcę czy takich odbiorców
w budynkach

24

wielorodzinnych jak instalacja jest przerobiona czyli wodomierze będą w ogólnie dostępnych
miejscach zainstalowane.
Radna Maria Kądziołka - w kwestii cen za wodę złożyłam interpelację. Mieszkańcy
zobligowali ją do tego, aby wstąpiła do Pana Prezesa
z zapytaniami. Chciała
zwrócić uwagę na sam koszt sprzedaży wody.
O wzrost cen za sprzedaż wody - 0,44
złote netto z 1m3. Opłata stała wzrasta z 5,94 na 9,97 miesięcznie netto. Została ona
podzielona na opłatę za gotowość, za odczyt i opłatę za rozliczenie wody i ta kwota jest
wyższa od poprzedniej o 4,03 zł miesięcznie netto. Taką samą sytuacje mamy przy opłatach
za kanalizację. Odprowadzenie 1m3 wzrosło o 0,31 złotych za 1m3 w stosunku do stawki
ubiegłorocznej i dodatkowo została wprowadzona nowa opłata za gotowość – kanał w
wysokości - 5,98 netto /6,40 brutto/ miesięcznie - pozycja, której do l lutego 2009 r. w ogóle
nie było.
Jak Państwo widzicie sytuacja jest niewesoła. Mieszkańcy są oburzeni tym co się stało. Nie
przypomina sobie tego, aby Rada Miejska podejmowała uchwałę o podwyższeniu cen za
wodę i odprowadzane ścieków. Ponadto, wprowadzono opłatę za odczyt licznika - jest to
opłata stała miesięczna. A co będzie w momencie, gdy licznik odczytamy sami i podamy jego
stan do Rawik-u? Czy wówczas opłata ta będzie pobierana od mieszkańców? Jest to sytuacja
nienormalna. Bardzo wysoko wzrosły ceny, a Rada Miejska nie podejmowała żadnej uchwały
o podwyższeniu tych cen. Dlaczego zostały wprowadzone takie drastyczne podwyżki ceny,
jak na przykład opłata za gotowość - kanał 6,40 brutto, całkiem nowa pozycja w opłatach.
Tak dla niej jak i mieszkańców sytuacja ta jest bardzo niepokojąca, dlatego oczekujemy
wyjaśnień w tej sprawie.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
wyjaśnił Pani radnej, ale odczytywacz liczników chodzi. A jeśli nikogo nie ma w domu?
Mówi się trudno.
Radny Józef Kubas – a dlaczego nie odczytuje liczników po południu? Przecież rano prawie
nikogo nie ma w domu. Ludzie są przeważnie w pracy.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
poinformował, że wyjaśnienia w sprawie cen za wodę i ścieki zostaną złożone na piśmie. Jeśli
chodzi o wprowadzenie opłaty za gotowość - chodziło o to, żeby było wiadomo ile kto wody
zużywa i tych ścieków odprowadza. Te urządzenia muszą być do państwa dyspozycji.
Radna Maria Kądziołka - ale te urządzenia cały czas są do naszej dyspozycji, cały czas z
nich korzystamy.
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Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś - tak
możemy to zrobić na przyszły rok, że likwidujemy pewne opłaty, ale idziemy na to, że jest to
wszystko w cenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej - ale opłata abonamentowa, która była dla mieszkańców
mogła zostać. Można było ją tylko ewentualnie obniżyć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie
odczytywania liczników. Zgadza się
z wypowiedzią radnych, bo przecież często nie
ma nikogo w domu w tym czasie, kiedy ktoś ten licznik odczytuje. Ale jeżeli mamy gotowość
za kanał - są gdzieś przyłącza do domów i ktoś nie odbiera tych ścieków, bo jeszcze nie oddał
budynku do użytkowania, to trudno niech płaci.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś wtedy nic nie pobieramy, bo nie ma ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej - to po co ta gotowość? To powinno być dla tych, którzy
mają już przyłącza działające, nie odbierają ścieków, bo dom stoi i nie jest jeszcze używany
to niech płaci. A ci co płacą po 30 kubików wody na miesiąc i wychodzi to prawie 400
złotych, to na jakiej podstawie ma co miesiąc 6 złotych płacić?. Przecież ta osoba już płaci za
wodę i za kanał. Tak na dobrą sprawę chcieliście dobrze zrobić osobom, które już płacą za
kanał, a zrobiliście tak, że muszą jeszcze więcej zapłacić.
Radna Maria Kądziołka - wraca do opłaty za odczyt. Czy co miesiąc chodzą pracownicy i
odczytują liczniki? Czy nie można tego zorganizować tak, aby odczyty dokonywane były raz,
czy też dwa razy do roku. To są przecież koszty, które obciążają bezpośrednio mieszkańców.
Dla przykładu można podać, że Spółdzielnia Mieszkaniowa dwa razy w roku odczytuje
liczniki.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
poinformował, że w blokach ten odczyt rozkłada się na ilość mieszkańców, w domach
jednorodzinnych mieszkaniec sam ponosi ta opłatę.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że w ogóle nie rozumie tej opłaty za
odczyt liczników. To jest zjawisko nienormalne. Rozumie, że spółka ponosi z tego tytułu
koszty, bo trzeba te liczniki odczytać itd. Ale kwota jest bardzo wysoka. Większość
przedsiębiorców ma tak skalkulowane swoje ceny, żeby to się opłacało. A my przecież
jesteśmy zmuszeni tą wodę kupować. Możemy oszczędzać, ale przecież do określonej
granicy. Może i ta opłata jest niewielka, ale podnosi w pewnym sensie koszty i ta opłata
w pewnym sensie jest dziwna.
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Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
wyjaśnił Pani radnej, że ta opłata to nic dziwnego. Ten abonament, który wcześniej był to
zawierał te koszty. To zostało teraz tylko rozpisane. Poinformował, że będzie wykonany
audyt,
będzie
wszystko
jasno
rozliczone
i nie będzie już żadnych wątpliwości. A na podwyżkę cen wody i ścieków złożyło się wiele
czynników. Wszystko przecież poszło do góry – materiały, energia elektryczna, pewne opłaty
środowiskowe.
Rada Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała Pana Prezesa, że nie można ciągle
kosztów zrzucać na odbiorców zwłaszcza, że idzie głęboki kryzys gospodarczy.
Radny Mirosław Wiśniowski poinformował, że jako Związek Międzygminny w głosowaniu
ustalono, że taki audyt trzeba wykonać. Szkoda, że tutaj nie ma dyskusji Rady Nadzorczej, bo
Rada Nadzorcza ma wpływ, jeśli mówimy o wniosku cenowym, na to się dzieje w spółce. I
na bieżąco Pan Burmistrz ma kontakty z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i pewne rzeczy
można było tutaj wcześniej nakreślić, dać sygnały nam Radzie, że jest planowany taki duży
wzrost cen. Jeśli okaże się, że rzeczywiście tak jak Pan Prezes powiedział były zasadne te
nowe ceny to trzeba się zastanowić czy państwo jako monopolista dalej chcecie na tym rynku
tak duże ceny wprowadzać. Należy się zastanowić czy nie myśleć o doprowadzeniu wody z
ujęcia na rzece Rabie, a będzie to taniej niż z Łukanowic. Myśleć o budowaniu studni
głębinowych jako zasilenie całej sieci wodociągowej. Koszty mogą być też mniejsze i jeżeli
spółka zajęła by się tymi rzeczami, na przykład nie zabiegała o to, aby już ruszyć z budową
kanalizacji
na
co
jest
przeznaczone
3 mln. złotych to zysk z tej inwestycji można byłoby już częściowo przeznaczyć na
dofinansowanie.
Radny Adam Smołucha zwrócił się z pytaniem jak kształtują się ceny
w ościennych
gminach za wodę i ścieki?. W interpelacji Pani radnej Marii Kądziołka było takie zapytanie.
Audyt pokaże nam stronę kosztów funkcjonowania, natomiast tutaj będziemy mogli
porównać koszty
i aktywność działania naszej spółki.
Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś
odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego poinformował, że
w zakładach czy to
komunalnych czy spółkach różnie taryfy i różnie koszty są skonstruowane, jak również
dopłaty przez poszczególne gminy różnie są regulowane. Pragnie poinformować, że spółka
RPWiK kupuje wodę z Gminy Rzezawa dla naszych mieszkańców w przysiółku JasieńGrądy, tam jest prawie 30 gospodarstw i 4,30 netto kosztuje 1m3 wody, a mieszkańcy
w Gminie Rzezawa płacą 2,20 za 1 m3. Tak więc proszę sobie to przeliczyć jaka to jest
różnica.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ta informacja zostanie sprawdzona,
ponieważ jest bardzo ciekawa.
Radna Maria Kądziołka – w ślad za złożona dzisiaj interpelacją wnioskuje
o
przedstawienie danych dotyczących odpłatności za wodę i kanalizację
z kilku, czy
kilkunastu gmin w tym można także porównać ceny za wodę
z gminy Szczurowa.
Radny Józef Kubas poinformował, że z wieloma rzeczami musi się z Panem Prezesem
zgodzić. Może będzie przez to niepopularny. Pan Prezes też musi
o spółkę jakoś dbać.
W tym momencie podał taki fakt - Pan Prezes RPWiK jest do tyłu z gaziarzami. Bo gaziarze
w zeszłym roku wprowadzili opłatę prognozowaną.
Radny Stanisław Góra poinformował, że nie ma wodomierza w domu, ale słucha dzisiejszej
dyskusji i nasuwa się jeden wniosek. Dla klienta są ważne dwie rzeczy. Cena metra plus
opłata stała czyli te koszty własne, to co dany klient płaci. Dlatego z jego punktu widzenia
takie rozbijanie na kilka pozycji to tylko klienta drażni, dezorientuje i stąd tyle zamieszania
wokół tej sprawy.
W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk ogłosił 30 minutowa
przerwę w obradach sesji.
Obrady zostały wznowione po przerwie.
Ad. 14.
Podjęcie uchwał w sprawach :
Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych
składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak omówił projekt uchwały w
sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Poinformował, że
w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, póz. 674 z późn. zm., ost.
zm. Dz. U. z 2009 r. Nr l, poz. l) organ prowadzący szkołę będący jednostką
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość
stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających
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ze stosunku pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach, w
taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których
mowa w ust. l (tj. wynagrodzenie zasadnicze i w/w dodatki), odpowiadały na obszarze
działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom
nauczycieli (ustala się kwotę bazową dla nauczycieli: od
l stycznia 2009 r. - w wysokości
2.177,86 zł, od l września 2009 r. w wysokości 2.286,75 zł.) Kwota różnicy jest
dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie
jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego.
Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Do
czasu uchwalenia przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
regulaminu stosuje się, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy
budżetowej, regulamin obowiązujący w roku 2008. Zmiana obowiązuje od dnia 22 stycznia
2009 r.
Poinformował również, że na wniosek Komisji Oświaty Kultury i Sportu dokonano zmiany w
§ 7 w punkcie 1 gdzie wyrazy „nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 roku” zastępuje się „ na
czas nieokreślony”. Zmiana ta podyktowana była wcześniejszą podjętą uchwałą w tym
zakresie, która weszła w życie i straciła ważność ponieważ obowiązywała w roku 2008,
a teraz mamy rok 2009. Na Komisji Oświaty był przedstawiciel związku zawodowego ZNP
kiedy była opiniowana przedmiotowy projekt uchwały. Związki zawodowe ZNP jak i Zarząd
ZNP zaproponowały następne zmiany, że jeśli na czas nieokreślony został wprowadzony ten
zapis w pierwszym punkcie to ZNP domaga się ,żeby w kolejnym punkcie 2 skreślić zapis
„zatrudniony na czas nieokreślony”. I zapis ten otrzymałby wówczas brzmienie
„Podwyższone wyższe stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego dotyczą nauczycieli
posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”, a więc tutaj każdy
nauczyciel, którego dotyczy Karta Nauczyciela, a więc w 2007 roku na dzień 1 września nie
posiadał pełnego wykształcenia, żeby miał podniesioną tą stawkę zaszeregowania
o jeden stopień wyżej. I na taką zmianę związek zawodowy ZNP przystał. Pozostałe
uzgodnienia ( ma to na piśmie od związku zawodowego ZNP) są zaakceptowane przez ZNP.
Ten regulamin, który w tej chwili radni przyjmują może stać się regulaminem ostatnim. To
znaczy, że nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła taki zapis, że jeszcze w tym roku
regulamin jest uzgadniany ze związkiem zawodowym, natomiast już na następny rok takiego
uzgodnienia ani konsultacji nie będzie trzeba przeprowadzać. Dlaczego ? Otóż odwołując się
do Karty Nauczyciela gdzie figuruje zapis, że gmina musi kontrolować na bieżąco wykonanie
Karty Nauczyciela, oznacza to, że wszystkie składniki wynagrodzenia, a więc wynagrodzenia
zasadniczego, które ustala Minister Edukacji Narodowej i te składniki, które gmina ustala
będą musiały wynosić brutto w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, czyli od l
stycznia 2009 r. - w wysokości 2.177,86 zł, od l września 2009 r. - w wysokości 2.286,75 zł.
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Natomiast jeśli gmina,
a musi to być zrobione w grudniu dokona analizy średnich
wynagrodzeń
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego, poinformuje
Regionalną Izbę Obrachunkową i okaże się, że nie są spełnione kwoty zawarte jak wyżej
będzie musiała gmina do końca grudnia 2009 roku uzupełnić. Natomiast nie ma na dzień
dzisiejszy formy uzupełnienia. To znaczy czy proporcjonalnie będzie to do ilości nauczycieli
w każdej placówce, czy będzie to dotyczyć nauczycieli, którzy tej średniej nie uzyskali, czy
rozrzucić proporcjonalnie na wszystkich nauczycieli w gminie. Na dzień dzisiejszy nie ma
jeszcze w tym zakresie ani przepisów wykonawczych, ani nie ma nawet szkoleń, tak aby
można było w sposób jednoznaczny stwierdzić. Dlatego też przyjmując te składniki
wynagrodzenia zasadniczego, wychodząc na przeciw ( zdaje sobie sprawę, że Karta
Nauczyciela za zeszły rok w 100 % nie była spełniona), mając na te środki zabezpieczone w
budżecie gminy w jakiś sposób tutaj wspólnie z Przewodniczącym Komisji Oświaty
dokonano „targu” ze ZNP, udało się to wszystko doprowadzić do pewnych uzgodnień.
Wiceprzewodniczący
Rady
Miejskiej
Franciszek
Brzyk
zwrócił
się
z pytaniem: Ponieważ ta druga zmiana nie była omawiana na komisji,
w związku z tym
jaki
był
sens
działania
tutaj
związków
zawodowych
i skreślenie tego zapisu „zatrudnionych na czas nieokreślony”. W związku
z tym ilu
obecnie w Gminie Brzesko jest zatrudnionych nauczycieli posiadających stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego ? Jaka była przesłanka ZNP? Wprowadzenie takiej
„furtki” na czas określony oznaczałoby, że mamy przyjmować takich nauczycieli
posiadających niepełne kwalifikacje?
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak.
Poinformował, że związek zawodowy ZNP stał na takim stanowisku, że według informacji
skoro wcześniej poprawka została wprowadzona w stosunku do jednego nauczyciela, to żeby
nie robić jakiegoś „fermentu” wśród nauczycieli dlatego związek ZNP zaproponował aby
właśnie w tym drugim punkcie paragrafu 7, którykolwiek nauczyciel będzie podejmował
pracę z tym niepełnym wykształceniem, czy to będzie miesiąc, czy to będzie pół roku, czy też
rok ale będzie umowa na czas określony, żeby skorzystał z dobrodziejstwa takiej uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem do Pana
Burmistrza: Czy tą poprawkę do regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brzesko, która została przedstawiona dzisiaj na sesji należy potraktować jako
autopoprawkę Burmistrza, wtedy nie trzeba wniosku głosować.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi informując Przewodniczącego
Rady Miejskiej, że tak należy to potraktować.
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Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały wraz z autopoprawkami Burmistrza w sprawie regulaminu przyznawania
dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, który został przyjęty
jednogłośnie (przy 18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej :
Uchwała nr XXXIX/261/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 04 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Brzesko.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu).

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że pierwsza uchwała,
którą będzie Rada Miejska rozpatrywać dotyczy Firmy „CASINO VEGAS” Spółka z o.o. z
siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000296192.
Głos zabrał Pan Jerzy Kołodziej Prezes Firmy „CASINO VEGAS” Spółka z o.o. z
siedzibą w Warszawie poinformował, że chętnie ustosunkowuje się do pytań radnych.
Głos zabrali :
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że jest rozczarowana, że nie pozwolono
wypowiedzieć się Osiedlu Okocimskie na temat wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na
automatach. Osobiście jako Przewodnicząca osiedla wolałaby, aby mieszkańcy mieli prawo
się wypowiedzieć w wiadomej kwestii. Zwróciła się z pytaniem: Czy istnieje zagrożenie, czy
w tym miejscu wskazanym przez państwa, czy też przez tą drugą firmę istniej możliwość
wstawienia automatów o tych niższych wygranych, gdzie może wchodzić każdy, nawet i
młodzież, a do tych
o wyższych wygranych na przykład od 21 lat? Jakie wpływy
może mieć gmina z takiej działalności?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił częściowej odpowiedzi, że
wpływem będzie tak na dobrą sprawę udział z CIT-u, jest to około 6 % dochodu. A jeśli
chodzi o PIT to jeżeli byłyby osoby zatrudnione tutaj np. 6 osób miejscowych, to jest chyba
około
36
czy
też
37
%
odpis
z tego podatku. To są mniej więcej takie wielkości. One się zmieniają. Jest to konsekwencją
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Rozporządzenia Ministra Finansów. Jaki to jest obrót, nie potrafi odpowiedzieć. Prawda jest,
że sama możliwość przejechania się do innego miasta niczego nie ogranicza i niczego nie
nakazywała. Komentarz generalnie do obydwu uchwał jest taki, że temat wzbudza emocje,
mówimy tutaj tak na dobrą sprawę o hazardzie i to jest ta negatywna strona tej działalności.
Natomiast tą pozytywną, która może być jest to, że coś by się w Brzesku działo. Czy akurat o
taką działalność nam chodzi? W zasadzie tylko mieszkańcy mogliby to ocenić, a my jedynie
swoje poglądy wyrażamy w ich imieniu i tak to czynimy. Działalność charytatywno sponsoringowa by na pewno była, bo tak zostało to zdeklarowane i to jest korzyść. Natomiast
stroną kontrowersyjną jest to, że jest to hazard i wszystko z nim związane. W ostatniej
Gazecie Karkowskiej, w mediach, w internecie jest to pokazywane nie najlepiej. Podał
przykład: W Nowym Sączu otwarto Poradnie Psychologiczną przeciw uzależnieniom od gier
hazardowych, gdzieś w Limanowej ktoś popełnił samobójstwo za długi w gry hazardowe i to
są te minusy. Dlatego warto też o tym powiedzieć, bo tutaj ile osób, tyle będzie takich
różnych poglądów. Działalność ta na pewno wiąże się z pewnym ryzykiem.
Radny Stanisław Góra poinformował, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji
Prawa Porządku Publicznego i Promocji. Podjęto wniosek i szkoda, że od tego czasu nie
udało się zorganizować zebrania na Osiedlu Okocimskie i uzyskać opinii mieszkańców
bezpośrednio zainteresowanych tą sprawą. Poinformował, że nie chciałby ważnego wniosku
głosować dla swojej miejscowości nie uwzględniając opinii mieszkańców.
Radny Józef Kubas poinformował, że był jednym z tych, którzy na komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji właściwie podjęli taką własną decyzję, mianowicie, że należy taki
salon gier w Brzesku utworzyć. Po pierwsze był zaskoczony takim faktem, bo nikt z radnych
nie wiedział, że będzie taka tematyka na komisji, czyli spadło to jak „grom z niebieskiego
nieba”, bo faktycznie by się przygotował wcześniej w jakiś sposób do dyskusji. Nie ma
żadnych doświadczeń w grach hazardowych. Niemniej jednak doświadczenie życiowe
podpowiada mu wiele takich ciekawych rzeczy. Na komisji właśnie zagłosował za
utworzeniem w Brzesku salonu gier. A miał tu szczególnie na uwadze grupę obywateli
Brzeska, mężczyzn w wieku 30 do 40 lat, którzy lekko zasobni finansowo chcą skorzystać z
różnych dobór uciech życia w takiej czy też innej formie. Taka grupa ludzi w Brzesku
istnieje i nie jest ona całkiem mała. Po prostu ludzie chcą się odstresować po pracy. I mając
na uwadze tą grupę ludzi, głównie mężczyzn stwierdził, że można byłoby zaryzykować i coś
takiego utworzyć w Brzesku. Ale zdawał sobie sprawę, że jeżeli dzisiaj będzie dyskusja to
będą takie luźne dywagacje niczym nie poparte. Dlatego pozwolił sobie zrobić taki sondaż na
ten temat. W tym sondażu przepytał 10 osób. Wynik tego sondażu był taki, że części osób 19latków jest obojętne, ale może w Brzesku coś innego by się przydało. Druga grupa 30-latków
wyraźnie odrzuciła propozycję. Natomiast grupa tych najstarszych ludzi 65-80 lat mówią, że
trzeba by bardzo delikatnie podejmować tutaj decyzje, ponieważ tragedie rodzinne są w
zasięgu ręki. Tak więc decyzje swoją podejmie w głosowaniu.
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Radny Stanisław Milewski poinformował, że też był jednym z tych, którzy wstrzymali się
od głosu na komisji. Dla rozwiania naszych wątpliwości zaproponował, aby pojechać do
Miasta Żory i zobaczyć jak tam salon gier funkcjonuje. Sprawę należy przemyśleć jeszcze raz
na spokojnie i dopiero podjąć decyzję.
Głos zabrał Prezes Firmy CASINO VEGAS Jerzy Kołodziej, który ustosunkował się
głównie do głosów radnych odnośnie stwierdzenia, że salony gier kojarzą się z hazardem.
Ustawa o grach i zakładach wzajemnych bardzo jasno definiuje, jak takie salony gier mają
funkcjonować. Każdy salon gier naszej firmy jest lokalem, w którym nie dochodzi do
zakłócania porządku publicznego. Nie puszcza się w nim głośnej muzyki, gracze nie
nadużywają alkoholu
i nie urządzają burd ulicznych .Zarówno muzyka jak
i wysokogatunkowy alkohol stanowią jedynie dodatek uprzyjemniający grę w salonie. Nasze
lokale są chronione i monitorowane przez koncesjonowane firmy specjalizujące się w
ochronie mienia. Mają one obowiązek reagowania na najmniejsze zdarzenia, zakłócania
porządku publicznego. Dzięki monitoringowi wewnętrznemu i zewnętrznemu w naszych
salonach panuje spokój, o czym można się przekonać przez kontakt z Policją lub Strażą
Miejską w miastach, w których mamy swoje lokale .Powstanie salonu gier
w Brzesku
umożliwi zatrudnienie od 6 do 12 osób obsługujących automaty do gry. Lokal stanowić
będzie nowoczesny estetyczny i dobrze wyposażony ośrodek gier, spełniający wysokie
standardy, oraz wszelkie wymagania ustawowe. Zapewnił, że zgodnie z ustawą o grach i
zakładach wzajemnych wstęp do salonu będą miały wyłącznie osoby pełnoletnie za
okazaniem dowodu osobistego. Forma naszej działalności nie ma nic wspólnego
z
lokalami, w których są automaty o niskich wygranych. Jesteśmy pod szczególnym
nadzorem podatkowym co sprawia, że podlegamy bardzo częstym kontrolom ze strony
różnych uprawnionych podmiotów państwowych. Nasza działalność ma charakter legalny i
bezpieczny, nie stanowimy żadnego zagrożenia dla mieszkańców, czy władz miasta. Firma
stara się zawsze, aby w miejscu lokalizacji swojego salonu gier oferować na rzecz miasta
pomoc finansową lub rzeczową poprzez prowadzoną działalność charytatywną. W Brzesku
możemy wspomóc budowę placu zabaw dla dzieci, zakupić pomoce dydaktyczne dla szkół
lub przedszkoli, organizować wypoczynek dla dzieci, albo partycypować w monitoringu
miasta. Ponadto poinformował, że spółki prowadzące Casina płacą podatek od gier w
wysokości 45 % od wysokości przychodów. Wszyscy uważamy, że płacąc taki wysoki
podatek państwo nasze stać na to, aby właśnie z tych pieniędzy prowadzić działania nie tylko
profilaktyczne, ale zajmować się też skutecznie leczeniem nałogów. W tym momencie
zwrócił się z pytaniem do Państwa radnych: Jaki mają stosunek do nałogów związanych z
nadużyciem alkoholu? Rozumie, że pewnego typu konsekwencją oceny salonu gier jest
obawa przed pojawieniem się nałogów. Teraz rodzi się pytanie: Czy zlikwidowanie
wszystkich wokół punktów i cofnięcie koncesji na sprzedaż alkohol spowoduje i wyleczy z
nałogu? Poinformował, że żadna osoba niepełnoletnia nie może przebywać na terenie
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salonu gier. Regulamin wewnętrzny salonu wyraźnie mówi, że nie obsługujemy osób
pijanych, odurzonych narkotykami, takie osoby są wypraszane z lokalu. Zawsze nasz salon
współpracuje z ochroną mienia. W myśl sugestii jakie padły na komisji, nasz salon w
Brzesku obsługiwałby osoby w wieku 21 lat, a nie młodsze. Ubolewa również nad faktem, że
propozycja naszej spółki, odnośnie wyjazdu do Miasta Żor została odrzucona. Dlatego, że
oprócz wystroju, Państwo radni mogliby zobaczyć jak taki salon jest monitorowany. Mogliby
się Państwo radni osobiście przekonać, jaki klient w takim salonie przebywa, jak również
zobaczyć, jak wygląda otoczenie. Ponadto przy okazji takiego spotkania radni mieliby okazje
porozmawiać
z
mieszkańcami,
jak
również
z przedstawicielami tamtejszej Rady Miasta i sami przekonać się na ile wiarygodne są nasze
informacje, na temat funkcjonowania salonu gier. Niemniej jednak spółka uszanuje każdą
Państwa radnych decyzję, obojętnie jaka ona będzie.
Radny Stanisław Góra poinformował, że na jednej z komisji wypracowany został taki
wniosek, aby zasięgnąć opinii, na temat funkcjonowania salonu gier w innych samorządach,
miastach, czy takie wnioski wpłynęły już do Urzędu Miejskiego w Brzesku?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi. Poinformował, że
takie zapytanie zostało wysłane do 6 miast. Z 5 miast nie ma opinii, natomiast jest jedna
opinia, która zostanie państwu radnym odczytana.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że z całą pewnością pewne obawy
są. Obawy te przewijają się w głosach dyskusji wśród radnych. Z całą pewnością mamy
gminę i miasto spokojne i wszystkim na tym zależy, aby dalej tak było. Jest to temat nie tylko
samego osiedla, ale i całej gminy. Jako Burmistrz Brzeska też ma obawy. Tutaj nikt nie jest
przeciwny nikomu. Natomiast mając pewien spokój w gminie, mamy pewne obawy z tym
związane.
Prezes Spółki CASINO VEGAS Jerzy Kołodziej ustosunkowując się do argumentów
radnych. Poinformował, że automaty w salonie gier nie wymagają obsługi krupiera.
Posiłkując się danymi statystycznymi
z Ministerstwa Finansów poinformował, że
na dzień 30 stycznia 2009 roku Ministerstwo wydało 272 koncesje na prowadzenie gier i
około 30 na prowadzenie Casin. Jak się zagłębimy w treść tych komunikatów to dowiemy
się, że salonów ubyło 22, Casin ubyło 3. Możemy dostrzec, że na koniec tego roku punków,
gdzie takie gry urządzano było 12 tysięcy, a na koniec roku 2007 było 8 tysięcy. A więc
wzrost jest bardzo duży. Na komisjach starał się wytłumaczyć, że w salonie gier w Brzesku
nie będzie jakiś tłumów, będą ludzie w odpowiednim przedziale wiekowym, szukający tego
typu rozrywki. Najbliższe takie salony gier są w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie. To jest
kwestia podejścia i rzeczywiście sprawdzenia na ile szkód społecznych wnosi punkt niskich
wygranych, a wnosi salon gier. Są to dwie branże zupełnie od siebie odrębne. Nic wspólnego
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z sobą nie mające. Jeszcze raz pragnie podkreślić, że w salonie gier jest pełny monitoring,
pełne bezpieczeństwo, pełna zasada przy rozliczeniu. W punkcie niskich wygranych tego nie
ma. To o czym już mówił tylko i wyłącznie zależy od woli właściciela lokalu, w którym stoją
te automaty. Osobiście będąc właścicielem lokalu miałby w interesie to, aby ten automat, z
którego biorę jakieś procent dochodu był jak największy, żeby tych złotówek było jak
najwięcej i wtedy byłoby wszystko jedno, czy ten człowiek, który przychodzi grać na tych
automatach ma 16 lat czy więcej, były tylko by coś tam wrzucał. Natomiast w salonie gier
tak nie jest, nie było i tak nie będzie. Dlatego, że to reguluje ściśle ustawa o grach i zakładach.
Kwestie bezpieczeństwa z jego strony są bezdyskusyjne. Tam nie ma miejsca na to, aby
pojawiały się problemy
z obsługą młodzieży, nieletnich, albo wskazujących na
spożycie alkoholu, co natomiast jest domeną punktów o niskich wygranych. Zaapelował do
radnych o wzięcie pod uwagę właśnie tych argumentów.
Radna Maria Kądziołka – na posiedzeniu komisji wysłuchała informacji na temat
uruchomienia salonu gier w Brzesku. W pewnych przekonaniach, które po przemyśleniach
wypracowała, dzisiaj Pan Prezes ją umocnił. Poinformowała, że na jej osiedlu działa punkt o
niskich wygranych i tam faktycznie mają wstęp wszyscy. Dlatego stawia wniosek, o zdjęcia z
porządku dzisiejszej sesji projektów uchwał w sprawie wydawania opinii o lokalizacji salonu
gier na automatach. Proponuje, aby Pan Prezes udał się na Zebranie Ogólne Mieszkańców
Osiedla Okocimskie i przedstawił mieszkańcom sprawę oraz zasady działania salony. A my
radni będziemy mieli więcej czasu na przeanalizowanie tematu oraz przeprowadzenia
konsultacji w swoich środowiskach.
Radny Marek Adamczyk poinformował, że salon gier, albo Casino na pewno nie będzie
„Kółkiem Różańcowym”, na pewno nie będzie tam uprawiana kultura. Jest to łatwy sposób
zarabiana i żerowania na ludzkiej słabości. Nie jest to rozrywarka dla tych bogatszych. Ci co
mają odpowiednie pieniądze to oni potrafią się sami rozerwać bez naszego uszczęśliwienia.
Osobiście jest przeciwko utworzeniu w Brzesku salonu gier na automatach. Ale żeby
uszanować mieszkańców osiedli, przychyla się głosu Pani radnej Marii Kądziołka. Będzie
jednak głosował przeciwko uruchomieniu salonu gier
w Brzesku.
Radny Tadeusz Ciurej zwrócił się z pytaniem do pana Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Okocimskie: Ile państwo mieliście czasu na to aby zebrać opinie?
Przewodniczący Zarządu Osiedla Okocimskie Krzysztof Stępak udzielił odpowiedzi.
Poinformował, że 6 lutego 2009 roku dostał pismo z Rady Miejskiej, potem był okres ferii i
trudno było zwołać Zarząd, aby jakąś decyzję podjął. Według opinii są różne głosy. Jedni są
za, drudzy przeciwko. W związku z tym nie wydaliśmy opinii negatywnej, stąd też nasze
pismo, aby z wydaniem opinii poczekać do momentu zwołania zebrania osiedlowego.
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Radny Tadeusz Ciuraj poinformował, że Przewodniczący Osiedla Okocimskie wcześniej
mówił co innego. Powiedział, że Zarząd osiedla jest przeciwko. Uważa, Zarząd Osiedla miał
dostatecznie dużo czasu, bo ponad miesiąc i mógł opinie w tym temacie wystawić .
Radny Adam Smołucha poinformował, że przysłuchując się tutaj dyskusji na temat
lokalizacji salonu gier i podsumowując głosy jakie tutaj padły byłoby wartościowym
wysłuchanie głosu mieszkańców na ten temat. Temat jest jednak szerszy nie dotyczy tylko
samych mieszkańców tego osiedla,
a dotyczy również sprawy całej gminy, a nawet i
powiatu. Sprawa ma szerszy wymiar. Również chciał zwrócić uwagę na to, że wyrażenie
zgody na funkcjonowanie tego salonu gier nie prowadzi regulacji do tych podmiotów o
niskich wygranych, gdzie wchodzą wszyscy. W salonie gier, o którym mówimy nie będą
wchodzić wszyscy.
Radny Tadeusz Pasierb uważa, że należy jednak zaczerpnąć opinii zebrania mieszkańców
Osiedla Okocimskie. Nic przecież się nie stanie, czy decyzje podejmiemy dzisiaj czy też za
miesiąc.
Radny Adam Smolucha poinformował, że jeśli okaże się tak, że opinia zebrania
mieszkańców Osiedla Okocimskie będzie inna niż opinia Rady, to która opinia będzie
decydowała o lokalizacji salonu gier w Brzesku?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że zawsze będzie decydowała
opinia Rady Miejskiej, co do tego nie ma wątpliwości. Opinia zebrania Osiedla Okocimskie
jest opinią pomocniczą.
Radna Ewa Chmielarz uważa, że casino to jest hazard. A hazard to jest jak narkotyk. Rada
nie
może
do
tego
dopuścić,
aby
przez
nas
płakały
matki
i dzieci, że mężowie wydają pieniądze, jeszcze w dzisiejszych trudnych czasach. Jeżeli Pan
Prezes tak mówi, że to i tak wejdzie do gminy, dobrze, ale my jako Rada przynajmniej nie
będziemy przykładać ręki do takiej działalności.
Radny Adam Smołucha poinformował, że jeśli o tym ma decydować opinia Rady Miejskiej
to podejmijmy decyzję dzisiaj. Myśli, że każdy już ma wypracowane stanowisko w tej
kwestii. Sprawę zakończmy w tym monecie bez zbędnego wyjazdu czy też przedkładania na
kolejną sesję tematu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że w tym momencie
mamy dwa odrębne wnioski. Ponieważ najdalej idący jest ten, aby przed podjęciem decyzji
zasięgnąć opinii mieszkańców. Myśli , że jeśli inne Zarządy Osiedla będą się chciały
wypowiedzieć to też będą miały czas na to.
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W tym momencie poddał po głosowanie następujące wnioski :
Wniosek Nr 1
„Aby przełożyć głosowanie na kolejną następną sesję, celem odbycia się zebrania
osiedlowego Osiedla Okocimskie i ewentualnie innych zarządów czy zebrań osiedlowych,
bądź nawet wiejskich, gdyby któraś z miejscowości tutaj ościennych jednostek
pomocniczych chciałaby zabrać w tym temacie głos, ponieważ tak jak powiedział Pan
Burmistrz temat dotyczy całej gminy”.
Głosowano : 12 głosów za, przeciw 9, 0 wstrzymujących się od głosy.
(21 radnych obecnych podczas głosowania).
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii
o lokalizacji salonu gier na automatach przez Firmę CASINO VEGAS uzyskał większość i
został przesunięty na następną sesję, celem przeprowadzenia dodatkowych konsultacji.
Poinformował, aby była pełna jasność, że przedmiotowy projekt uchwały podda ponownie
pod głosowanie na sesji w dniu 25 marca 2009 roku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – Panie Przewodniczący, ja myślę tak, że skoro
propozycja jest lokalizacji na Osiedlu Okocimskim, to w tej sprawie wypowie się osiedle.
Natomiast jeśli mówimy o terenie gminy to Rada Miejska wypowiada się w imieniu gminy.
To nie jest powiedziane, że temat ten musi być na każdym zebraniu. Każdy z Państwa
radnych jest z danego sołectwa czy też danej dzielnicy. Temat jest faktycznie istotny dla
gminy,
a państwo radni jesteście reprezentantami poszczególnych sołectw czy osiedli i
można wyrazić opinię. Tematu nie ma co ciągnąć w nieskończoność. Trzeba przedstawić
opinię. Opinia mieszkańców osiedla czy sołectwa jest
i tak opinią pomocniczą. To Rada
Miejska podejmuje opinie wiążące.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowania :
Wniosek Nr 2
„Aby przełożyć głosowanie w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na
automatach przez Firmę Club Fair Play Sp.z o.o Opole na kolejną następną sesję, celem
odbycia się zebrania osiedlowego Okocimskie i ewentualnie innych zarządów czy zebrań
osiedlowych, bądź nawet wiejskich gdyby któraś z miejscowości tutaj ościennych
jednostek pomocniczych chciałaby zabrać w tym temacie głos, ponieważ tak jak
powiedział Pan Burmistrz temat dotyczy całej gminy”.
Głosowano : 12 głosów za, przeciw 9, 0 wstrzymujących się od głosu.
(21 radnych obecnych podczas głosowania).
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Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii
o lokalizacji salonu gier na automatach przez Firmę Club Fair Play Sp.z o.o Opole uzyskał
większość i został przesunięty na następna sesje, celem przeprowadzenia dodatkowych
konsultacji. Poinformował, aby była pełna jasność, że przedmiotowy projekt uchwały podda
ponownie pod głosowanie na sesji w dniu 25 marca 2009 roku.
Radna Jadwiga Kramer zabrała głos w kwestii formalnej. Poinformowała, że uchwały w
sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach zostały przygotowane w
jednej wersji, dlatego prosi o przygotowanie na następną sesję tych uchwał w wersji
alternatywnej negatywnie i pozytywnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi Pani radnej.
Poinformował, że projekty tych uchwał konsultował z Panią mecenas Rodinger i w pierwotnej
wersji była wersja alternatywna pozytywnie łamane przez negatywnie. Pani mecenas
powiedziała, że tak nie może być. Projekt uchwały musi być konkretny, albo na tak, albo na
nie. I co można zrobić? Jeżeli większość państwa radnych uzna, że „nie” i jeżeli jest słowo w
projekcie uchwały „pozytywnie”, to radny zgłasza wniosek do projektu uchwały o zmianę w
paragrafie 1 słowo „pozytywnie” zamienia się na „negatywnie”. I wówczas Rada głosuje.
Jeżeli przejdzie wniosek na „nie” to Rada podejmie uchwałę już ze słowem „negatywnie”.
Najlepszym rozwiązaniem jest, aby była do projektu uchwały była właśnie taka poprawka.
Wtedy jest jednoznacznie, precyzyjnie, bez żadnych niedomówień. Pani mecenas stwierdziła,
że trzeba się określić. Nie może być w projekcie uchwały pozytywnie/negatywnie.
Ad. 15.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 16.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek
pomocniczych Gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących
jednostek pomocniczych Gminy udzielił Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka.
Odpowiedź na interpelacje radnej Marii Kądziołka.
Dotyczy opłat za wodę i kanalizację – informacji częściowej udzielił Pan Prezes
Rejonowego Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Pisemną odpowiedź na tą
interpelację Pani radna otrzyma.
Dotyczy monitoringu miasta – tablice informacyjne „Miasto monitorowane” zostały już
umieszczone w kilku punktach na mieście i one już są.
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Dotyczy stanu dróg (dziur) – interpelacja ta została zgłoszona przez kilku radnych.
Poinformował, że te bieżące, takie doraźne remonty, szybkie, które w tej chwili wynikły, to
już się pewne prace z tym związane rozpoczęły. Natomiast cała modernizacja i cały remont
poziomowy nastąpi po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykanawcy, aby jakoś tych
prac była wykonana właściwie.
Kruszywo na utwardzenie dróg gminnych zostanie zakupione, gdy przetarg zostanie
rozstrzygnięty, a warunki atmosferyczne się poprawią na tyle, aby można było na ulice, drogi
tą szlaką wywieź.
Odpowiedź na interpelacje radnej Ewy Chmielarz.
Dotyczy remontu studni w Mokrzyskach – zakres tych prac jest omawiany, przy udziale
stowarzyszenia kulturalnego wsi Mokrzyska. Studnia będzie w pierwszym półroczu poddana
modernizacji.
Dotyczy oświetlenie ulicznego na ulicy Sąsiedzkiej i Zarzecze –
w ubiegłym roku
została rozpoczęta praca przy w/w ulicy. W roku bieżącym zostało zlecone wykonanie
projektu dalszej części. Jeśli środki będą na to przedsięwzięcie to myśli, że uda się część tego
oświetlenia zrealizować. Ale generalnie sprawa będzie omawiana na Komisji Gospodarki
Komunalnej
w dniu 9 marca 2009 roku.
Odpowiedź na interpelacje radnego Józefa Kubasa.
Dotyczy bazy sportowo-rekreacyjnej, wykorzystania warunków atmosferycznych,
wykorzystania ukształtowania terenów. Pan radny otrzyma odpowiedź, ale proponuję, aby ten
problem przedyskutować na komisji. Cały ten sprzęt, o którym Pan radny mówił może gmina
zakupić. Działa przecież kilka klubów i to może być przez kluby prowadzone. Nie powinno to
być tak robione, że gmina będzie zakupywać sprzęt do każdej szkoły, można to przecież
zrobić na terenie np. klubu. Warunki atmosferyczne są na naszym terenie też takie, że tego
śniegu za długo nie ma. Natomiast bardzo często są podejmowane przez Wydział Edukacji
wyjazdy w czasie ferii zimowych i różne jest też zainteresowanie tymi wyjazdami na stoki.
Tak więc tutaj też trzeba tą działalność w jakiś sposób wzmóc. Jest to ważny temat i cieszy
się, że Pan radny jest orędownikiem sportu w gminie.
Odpowiedź na interpelacje radnego Mirosława Wiśniowskiego
Dotyczy przygotowania projektu modernizacji skrzyżowania ulic: Kościuszki z Leśną
przy wylocie z miasta - w między czasie ten problem był monitowany na Policji.
Rozwiązanie tego skrzyżowania jest dobre, w ostatnim okresie czasu nie było większych
zdarzeń. Faktem jest, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Na pewno jak będzie wykonany i
zakończony
zjazd
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z autostrady, więc działania powiatu powinny iść w tym kierunku, aby poprawić to
skrzyżowanie.
Odpowiedź na interpelacje radnego Krzysztofa Ojczyka.
Dotyczy realizacji uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia
wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko. Uchwała ta została przekazana do
Wydziału
Edukacji
Kultury
i Sportu jak i do szkół, celem realizacji. Szczegółowa odpowiedź w tej kwestii zostanie
udzielona pisemnie po zebraniu informacji ze szkół. Szkoły zostaną zobligowane, aby ta
uchwała zaczęła funkcjonować.
Dotyczy przeprowadzenia audytów finansowych w RPWiK – zgłosiła się firma, która
przeprowadzi badanie zasadności podwyżek cen za wodę i ścieki. Informacja zostanie
przekazane zaraz jak zadanie to zostanie wykonane.
Dotyczy umów na wywóz nieczystości – przy każdej okazji są rzeczywiście sprawdzane
umowy na wywóz odpadów, czy wszyscy mieszkańcy takowe posiadają i mają rachunki za
wywóz nieczystości.
Odpowiedź na zapytanie radnego Lecha Pikuły
Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych – ankiet na
kolektory słoneczne było złożonych 700, natomiast na przydomowe oczyszczalnie jest około
80 ankiet. I tutaj generalnie będziemy iść dwukierunkowo. I Związek Dorzecza Raby, jak
również byliśmy na spotkaniu w Pleśnej, które było zorganizowane przez Tarnowski NOT i
tam jest 14 gmin, które chciało ten wniosek aplikować. Najprawdopodobniej spróbujemy w
jednym, a może nawet w dwóch tych związkach wnioski skierować. Mamy świadomość, że
chętnych na kolektory, bądź przydomowe oczyszczalnie jest dużo więcej, niż dany
beneficjent może otrzymać, tak więc może warto wystartować w dwóch programach. Jeśli
jednemu się uda to jest w pewnym sensie jakaś szansa, że to wszystko będzie wykonane.
Odpowiedź na zapytanie radnej Katarzyny Pacewicz Pyrek
Dotyczy remontów chodników – w zasadzie chodniki powinny być w tym roku wykonane.
Była kwestia co do wykonania chodnika w Jadownikach.
Dotyczy ulicy Podmiejskiej – jest propozycja, aby to zadanie na jesieni, nawet jeśliby były
problemy wykonać.
Odpowiedź na zapytanie radnego Tadeusza Ciureja.
Dotyczy oznakowania dróg – ten temat zostanie rozeznany i pozytywnie załatwiony. Zmiana
ulicy Składowej na ulicę Księdza Pękały będzie właściwie oznakowana do końca miesiąca.
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Dotyczy utwardzenia dróg żwirem – jest ogłoszony przetarg, zostanie wyłoniony
wykonawca do końca miesiąca. Jak zostanie wykonawca tylko wyłoniony, to ulice zostaną
wywiezione i utwardzone kamieniem.
Dotyczy remontu dworca PKP – ten temat został już wcześniej wyjaśniony.
Odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Kubasa.
Dotyczy remontu ulicy Przemysłowej bocznej – są środki finansowe
w budżecie gminy. Na najbliżej komisji będą wskazane ulice, które w tym roku będą
wykonane. Oczywiście na miarę posiadanych środków. Dlatego trzeba mieć świadomość, że
środków na wszystkie nie wystarczy, natomiast te, które radni wskażą to będą wykonane.
Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Góry.
Dotyczy udrożnienia kratki ściekowej w Porębie Spytkowskiej - kratka ściekowa, o której
Pan radny mówił zostanie udrożniona. Działania zostaną podjęte, aby ten temat był
załatwiony pozytywnie.
Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Ojczyka.
Dotyczy nawierzchni asfaltowej przed blokiem Nr 5 – będzie ze środków gminnych jeśli
kwota nie będzie duża to zadanie ze środków gminnych zostanie wykonane.
Dotyczy rozbitej szyby na przystanku w Okocimiu - działania zostaną podjęte i myśli, że
w niedługim czasie rozbita szyba zostanie naprawiona.
Pan Komendant Policji wyjaśnił temat związany z interpelacją odnośnie pijaństwa w garażu
na Osiedlu Jagiełły. Były osoby wezwane do wyjaśnienia. Tam się okazało, że kto inny
wynajmuje garaż, a mąż brał udział w tym całym zamieszaniu.
Dotyczy strony internetowej MOK-u – zwrócimy się do Pani Dyrektor MOK-u, aby
częściej aktualizowała swoją stronę internetową, aby również adres e-meal podała.
Na pozostałe interpelacje, na które odpowiedzi państwo radni nie otrzymali na dzisiejszej
sesji zostaną udzielone na piśmie w terminie późniejszym. Istotna sprawa, która się nasuwa,
to jest stan dróg po zimie, zniszczenia są dużo większe i na pewno będziemy musieli
pomyśleć o tym, aby dodatkowo wygospodarować pewne środki w budżecie gminy.
Ad. 17.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady
Gminy.
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Zapytań przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy nie było.

Ad. 18.
Wolne wnioski i zapytania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk podał informacje dotyczącą
złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej. Poinformował, również, że
oświadczenia można złożyć drogą elektroniczną na adres Biura Rady Miejskiej.
Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek poinformował, że po ostatnim zebraniu wiejskim jakie
odbyło się w Sterkowcu stała się rzecz kuriozalna, ponieważ został ośmieszony w obecności
Burmistrza, Zastępcy, Sekretarza przez Pana Prezesa Spółki BZK Filipa. Sprawa dotyczyła
zwrócenia uwagi Panu Filipowi na niegospodarność związaną z odbiorem odpadów
komunalnych przez jego służby ze wsi Sterkowiec.
Radna Maria Kądziołka zgłosiła wniosek - od 1 września 2009 roku rusza przedszkole w
Buczu. Nabór do przedszkola powinien być prowadzony już dzisiaj, tak jak robi się nabory
dzieciaczków do innych przedszkoli.
W związku z powyższym zgłasza wniosek, aby
ogłoszono nabór do przedszkola w Buczu. Rozpocznie ono swoją działalność od 01 września
2009 r., a jeżeli nie ogłosimy naboru, to z jednej strony będą blokowane miejsca w innych
przedszkolach, a z drugiej strony nie będziemy mieć dzieciaków do przedszkola w Buczu.
Dlatego proponuje o rozważenie dokonania naboru do tego przedszkola.
Wiceprzewodniczący rady Miejskiej Franciszek Brzyk zaproponował, aby na najbliższym
posiedzeniu Komisji Oświaty Przewodniczący komisji zaprosił Panią Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Buczu, lub udać się do Bucza wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji,
aby zapoznać się ze stanem faktycznym w tej miejscowości tego przedszkola. Jak to jest w
tym momencie wszystko zorganizowane. Jest po rozmowie z Panią Dyrektor i wie, że pewne
rzeczy są tam jeszcze nie dograne.
Radna Maria Kądziołka - termin oddania przedszkola do użytku jest znany, jest to 15
sierpnia 2009 rok. Natomiast na obecną chwilę musi zostać rozstrzygnięty przetarg i bez
sensu jest jechać w tej chwili do Bucza. Natomiast zasadnym jest zaprosić Panią Dyrektor
oraz Naczelnika Wydziału w celu omówienia przedmiotowej sprawy.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że tak chcemy to zrobić, aby przedszkole
od 1 września zostało uruchomione.
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Radna Maria Kądziołka - nabór do tego przedszkola już powinien być robiony, ponieważ
blokuje się miejsca w innych przedszkolach.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk wyjaśnił, że właśnie o tym cały
czas mówi. Czy Pani Dyrektor Szkoły będzie równocześnie pełniła funkcję Dyrektora
Przedszkola. Tak więc kwestia budynku i kwestia naboru do przedszkola to dwie odrębne
sprawy.
Radny Lech Pikuła uważa, że cały Urząd powinien być do dyspozycji interesantów.
Natomiast
sądząc
po
ubikacjach
Urzędu,
zarówno
na
dole
jak
i na piętrze budynku tak nie jest. Na dole ubikacje zamknięte są na klucz, na piętrze na
manipulator cyfrowy. W powiecie tam są ogólnie dostępne, otwarte nie zamknięte. Dlaczego
tak jest? Uważa, że wszystkie pomieszczenia, w tym ubikacje powinny być udostępnione dla
interesantów.
Sołtys wsi Wokowice Marian Czarnik poruszył:
• problem odpadów komunalnych i cen związanych za ich wywozem, jak również
wywozu śmieci przez firmy konkurencyjne,
• dotyczy parkowania samochodów przez radnych na parkingu służbowym przy
Urzędzie Miejskim,
• w swoim imieniu bardzo serdecznie zaprosił Pana Burmistrza
i radnych na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2009 roku o
00
godzinie 17 w Domu Strażaka w Wokowicach.
Radny Tadeusz Pasierb zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza, aby na kolejną sesje Rady
Miejskiej zaprosić sportowców juniorów Mistrzów Polski w mix kręglarskim i w jakiś
sposób ich uhonorować.
Radny Adam Smołucha zgłosił apel – wniosek do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Pana Burmistrza, aby jedno z posiedzeń sesji plenarnej poświęcić na rozeznanie potrzeb w
zakresie strategii rozwoju gminy Brzesko, aby zastanowić się nad tym, w jaki sposób
stworzyć możliwości, ułatwienia dla ludzi, którzy pozwalają mieszkańcom bogacić się u nas.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – wniosek jest mówiąc kolokwialnie, na
pewno bardzo cenny. Natomiast to, że musimy zaopiniować lokalizację uruchomienia salonu
gier to jest wymóg formalny, na wniosek
i Rada musiała nad nim procedować. Dzisiaj
radni otrzymali strategię rozwoju Gminy Brzesko, oraz plany odnowy miejscowości: dotyczy
to czterech sołectw. Materiał dość obszerny. Po części wpisze się w ten wniosek, który został
przed chwilą złożony przez radnego Smołuchę. Przewodniczący uważa, że Rada jest w stanie
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na temat każdej branży na sesji dyskutować, ale muszą to być wnioski poniekąd wypływające
od samych przedsiębiorców mniejszych czy większych, nie ważne w tym momencie, ale
żeby było nad czym dyskutować i pracować.
Następnie zwrócił się z pytaniem, które też pojawiło się na Komisji Gospodarki Finansowej:
Prawo
pierwokupu
gruntu
na
Palcu
Żwirki
i Wigury, czy zostało to sprawdzone, czy Gmina miała obowiązek i przesłanki do tego, czy to
nie została w jakiś sposób przegapione? Działka przedmiotowa została sprzedana w połowie
ubiegłego roku i pytanie jest takie czy gmina rzeczywiście nie wiedziała, że ta działka jest na
sprzedaż?
Radna Maria Kądziołka poinformowała radnych, że w dniu 09 marca 2009 roku o godzinie
00
13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu tym głównym tematem
będzie zapoznanie się z planami inwestycyjnymi i remontowymi dróg i chodników na terenie
naszej gminy. Serdecznie na to posiedzenie zaprosiła wszystkich zainteresowanych tymi
zagadnieniami.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka ustosunkował się udzielił odpowiedzi w zakresie :
• naboru do Przedszkola w Buczu - w tej sprawie przeprowadzi rozmowę z
Naczelnikiem Wydziału Edukacji, aby temat rozwiązać,
• ubikacji w Urzędzie Miejskim – jedna ubikacja na piętrze została niedawno
wyremontowana, remont był dość kosztowny, szyfr w tych ubikacjach jest dość
prosty, natomiast ubikacja na parterze będzie otwarta. W wielu Urzędach ubikacje są
zamknięte, a to z tego powodu, że ubikacje są dewastowane i niszczone.
• dotyczy wypowiedzi Pana Sołtysa ze Sterkowca – Panie Sołtysie nie ma się co
obrażać, Pan Prezes faktycznie, może trochę nie fortunnie się wyraził, Pan przecież
jest osobą publiczną, ma funkcje z wyboru i Pan musi na siebie pewną
odpowiedzialność wziąć, trzeba się liczyć z tym, że można być negatywnie
ocenionym. W przyszłości na zebrania osiedlowe i zebrania sołectw będzie zapraszał
prezesów spółek gminnych, aby pewne sprawy mieszkańcom wyjaśniali, musi być
współpraca wzajemna bez pośredników, bo wtedy pewne sprawy będą rozwiązane
należycie,
• na następną sesji zostaną zaproszeni juniorzy Mistrzów Polski w mix kręglarskim i
zostaną uhonorowani jakimiś nagrodami,
• Gmina Brzesko nie miała prawa pierwokupu, sprawa została sprawdzona i
wyjaśniona,
• odnośnie salonów gier, może faktycznie należy temat ten jeszcze dogłębniej
przeanalizować na komisjach. Temat ten chyba za szybko trafił może na sesje, może
trzeba było go skierować dopiero na następną sesję Rady Miejskiej. Jeśli z czterech
gmin (miasta) nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a z jednej odpowiedź jest taka nie
satysfakcjonująca to nikt się na pewno nie pochwali, że negatywną opinię podjął, bo
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odpowiadając nam musiałby chyba uchylić swoje stanowisko. Do następnej sesji
Zarząd Osiedla Okocimskie podejmie opinie w sprawie lokalizacji salonu gier, radni
problem jeszcze przemyślą i podejmą właściwą decyzję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że sesja została zwołana
wcześniej niż wpłynął wniosek z firmy odnośnie lokalizacji salonu gier. Gdyby taki wniosek
wpłynął wcześniej to na pewno tego tematu nie byłoby na dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o
skierowanie do Zarządu Osiedla to Zarząd Osiedla Okocimskie się w jakiś sposób
wypowiedział, bo stwierdził, że przedmiotowy wniosek należy skierować pod obrady
zebrania mieszkańców osiedla i ten czas automatycznie się przedłuża. Odnośnie prawa
pierwokupu, jeśli nie było prawa pierwokupu, to czy Gmina Brzesko rzeczywiście nie
wiedziała
o
sprzedaży
tego
typu
działki,
rzeczywiście
nikt
z urzędników nie miał wiedzy na ten temat?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że rzeczywiście nie było wiedzy na ten
temat. Gmina nie otrzymała takiej informacji od notariusza, sprawa została dokładnie
sprawdzona przez Panią inspektor Pacurę.
Radny Stanisław Góra poruszył temat związany z bezpieczeństwem. Zaszokowała go
wypowiedź Pana Komendanta Policji. Bezpieczeństwo gminy, bezpieczeństwo mieszkańców
sprawa ważna, a jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że budżet Policji jest tak mały, to
pytanie jest takie: Czy na takim samym poziomie będzie zachowane bezpieczeństwo
mieszkańców?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił panu radnemu, że chyba
niewiele można zrobić w tej sprawie, bo nie jesteśmy w stanie dotować Policji z budżetu
Gminy Brzesko. Temat ciężki, możemy jakieś stanowisko do Ministra właściwego
wystosować.
Radny Józef Kubas popiera głos radnego Smołuchy w sprawie salonu gier. Sprawa
poważna, dyskusyjna. Poinformował, że gmina Brzesko różni się tym od Gminy Bochnia, że
w Bochni przegłosowali uchwałę o lokalizacji salonu gier. W naszej Gminie jeszcze nie, są
różne głosy, ale Rada Miejska
w Brzesku podjęła uchwałę w sprawie
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w palcówkach
oświatowych, a Rada Miejska w Bochni do dzisiaj się spiera w tej kwestii i tym się różnimy
od Bochni.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka ustosunkował się do wypowiedzi radnego Kubas.
Tutaj Pan radny ma racje, ponieważ odnośnie lokalizacji salonu gier w Brzesku można
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zasięgnąć opinii różnych stowarzyszeń, które na naszym terenie funkcjonują, jak chociażby
Przewodniczącego Komisji alkoholowej, która również tym tematem mogłaby się zająć.
Radna Maria Kądziołka powróciła do konsultacji jakie mają być przeprowadzone na temat
lokalizacji salonu gier. Poinformowała, że pierwotnie temat ten trafił do Osiedla „KościuszkiOgrodowa” celem wydania opinii w tej kwestii. Po sprawdzeniu przebiegu granic między
osiedlami okazało się, że ten temat winien być rozpatrzony przez Osiedle „Okocimskie”, bo
terytorialnie budynek w którym ma być usytuowany salon gier leży
w granicach tego
osiedla. Dobrze, że temat został przesunięty na następne posiedzenie Rady Miejskiej,
ponieważ będzie więcej czasu na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i to bardzo
cieszy.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają taką sprawę, że
jest na basenie w BOSiR nauka nurkowania. Jest to super inicjatywa i wszyscy z tego powodu
się cieszą. Ale niestety jest tak prowadzona, że inni mieszkańcy mają utrudnione korzystanie
z basenu. Mieszkańcy skarżą się, kupują bilety, płacą. I okazuje się, że na jednym pasie jest
nauka pływania, na drugim i trzecim nauka nurkowania, a do pływania dla mieszkańców nie
pozostaje już nic. Dlatego zwraca się z prośbą, aby to jakoś przeorganizować, aby wszyscy
mogli korzystać z basenu.
Radny Lech Pikuła w nawiązaniu do wypowiedzi w sprawie zamkniętych „kibli” w
Urzędzie Miejskim zwrócił się z pytaniem: Co ma wobec tego zrobić matka z dzieckiem jak
przyjdzie do Urzędu Miejskiego załatwić daną sprawę – ma iść z dzieckiem na trzecie piętro?
Czy to jest poważana sprawa? Uważa, że nie. Dlatego dziwi się bardzo, że Pan Burmistrz nie
chce udostępnić ubikacji dla mieszkańców gminy, chociażby jednej ubikacji na parterze.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – Panie radny Pikuła, Pan jak zwykle wypacza
odpowiedź. Powiedziałem, że te szalety męskie na parterze będą udostępnione i nie ma
problemu. Natomiast powiedziałem również
o problemie, który polega na zniszczeniu
urządzeń w toaletach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk odpowiadając Panu Sołtysowi ze
Sterkowca myśli, że Pan Prezes BZK powinien Panu Sołtysowi dać dyplom za to, że Pan tak
troszczy się o sprawy czystości wsi.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił, że faktycznie stwierdzenie Pana Prezesa
było niefortunne, osobiści na tym zebraniu pochwalił Pana Sołtysa za składne wnioski w
różnych sprawach, ale nie ma też co się obrażać, trzeba dalej działać, bo ma Pan Sołtys dobrą
opinię w swojej miejscowości i jest jeszcze wiele do zrobienia. Zwróciłem uwagę Panu
Prezesowi, że nie może tak postępować, że musi kontrolować swoje wypowiedzi.
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Radny Tadeusz Pasierb poinformował, że Panowie Prezesi dostali drugą szansę, napisali
programy naprawcze i trzeba im dać trochę czasu. Przejdzie również i czas rozliczenia.
Ad. 19.
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu programu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
00
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Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 10 do 15 .

Protokołowała
Inspektor
Bogumiła Łanocha
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