P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2009
z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
30 k w i e t n i 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.
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Ad 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady XLII 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
XLII sesji Rady Miejskiej w Brzesku informując, że w między czasie wpłynęły propozycje
zmian – wprowadzenia do porządku obrad następujących projektów uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - dotyczy to Parafii Rzymsko-Katolickiej w Porębie
Spytkowskiej,
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - dotyczy to Parafii Rzymsko-Katolickiej w
Szczepanowie.
W związku z powyższym zaproponował o wprowadzenie w/w projektów uchwał do punktu
13 jako podpunkty 8 i 9.
Następuje głosowanie wniosków:
1. Kto z radnych jest za wprowadzeniem do punktu 13 jako podpunktu 8 projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - dotyczy to Parafii Rzymsko-Katolickiej w Porębie
Spytkowskiej. Głosowano przy 17 głosach za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się od
głosu. (17 radnych obecnych podczas głosowania).
2. Kto z radnych jest za wprowadzeniem do punktu 13 jako podpunktu 9 projektu
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - dotyczy to Parafii Rzymsko-Katolickiej w
Szczepanowie. Głosowano przy 20 głosach za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się od
głosu.
(20 radnych obecnych podczas głosowania).
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Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich 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.
11.Ocena funkcjonowania spółki MPK na terenie Gminy Brzesko.
12.Ocena funkcjonowania spółki BZK na terenie Gminy Brzesko.
13.Podjęcie uchwał w sprawach :
1) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy
Brzesko za 2008 rok,
2) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009,
3) przyjęcia samorządowego programu „Strategia Polityki Prorodzinnej i
Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009 -2013”,
4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z terenu Gminy Brzesko za uczestnictwo w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku,
6) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta
Brzeska”,
7) nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za Zasługi dla
Miasta Brzeska”,
8) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
9) na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru
Zabytków.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych
Gminy.
16. Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
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17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że protokoły z
poprzednich sesji Rady Miejskiej z dnia
25 marca 2009 roku
i z dnia 06 kwietnia 2009 roku były wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nikt z
państwa radnych do dnia dzisiejszego nie wniósł do przedłożonych protokołów uwag. W tym
momencie zwrócił się z pytaniem: Czy są uwagi radnych do protokołów ? Uwag nie ma, a
zatem Przewodniczący wnosi o przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie punkt w sprawie
przyjęcia protokołów.
Następuje głosowanie:
Protokół Nr XL/2009 z dnia 25 marca 2009 roku z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w
Brzesku został przyjęty przy: 17 głosach za, przeciw 0, 3 wstrzymującym się od głosu.
(20 radnych obecnych podczas głosowania).
Protokół Nr XLI/2009 z dnia 06 kwietnia 2009 roku z sesji nadzwyczajnej Rady
Miejskiej w Brzesku został przyjęty jednogłośnie.
(20 radnych obecnych podczas głosowania).
Ad. 4.
Interpelacje radnych.
Radna Maria Kądziołka złożyła interpelacje pisemne imieniu mieszkańców gminy w
następujących sprawach :
1. Sprawa dotycząca opłat za wodę.
W związku z coraz częstszymi przypadkami związanymi z obciążaniem mieszkańców bloków
komunalnych bardzo wysokimi kosztami związanym
z rozliczaniem wody, a ściślej
mówiąc różnicami wynikającymi pomiędzy odczytami liczników indywidualnych
/cząstkowych/, a licznikiem głównym oraz mając na względzie fakt, iż Pan Prezes Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nie wykazuje w tej sprawie należytej inwencji
niniejszym wnoszę, aby rozważyć możliwość zamontowania w blokach, w których występują
największe różnice - wodomierzy dla poszczególnych klatek /pionów/ w celu
wyeliminowania sytuacji związanych ze „znikającą wodą". Koszt zakupu i montażu takich
liczników będzie stosunkowo niewielki,
a pozwoli to na sprawdzenie, gdzie faktycznie
jest największe zużycie wody,
a w ślad za tym doprowadzi do znalezienie źródła tak
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wielkich różnic. Ponieważ sprawa ta powraca jak bumerang, praktycznie na każdym
spotkaniu z mieszkańcami proszę o bardzo poważne rozważenie sprawy
i podjęcia
stosownych działań.
2. Druga sprawa dotyczy ogłaszanych konkursów na realizację zadań własnych
gminy z zakresu sportu.
Przedmiotową sprawę poruszyłam już na posiedzeniu Komisji Oświaty. Corocznie
rozpisywane są konkursy na realizację zadań własnych gminy
z zakresu sportu. Zadania
własne gminy z zakresu sportu winny obejmować jak najszerszą grupę mieszkańców naszej
gminy i winny być realizowane
w każdym sołectwie. Chodzi tutaj o uaktywnienie jak
najszerszej liczbę osób w każdym sołectwie /osiedlu/. Dlatego wnioskuję do Pana Burmistrza,
aby konkursami które będą rozpisywane na rok 2010 objąć wszystkie sołectwa /osiedlach/ i
dla każdego z nich ogłosić konkurs.
3. Trzecia sprawa, która chciałabym poruszyć dotyczy koszy na śmieci przy nowo
montowanych przystankach.
Dzięki nieugiętej postawie grupy 11 radnych rozpoczęliśmy dwa lata temu montaż wiat
przystankowych na terenie całej gminy. Celowość i ważność tych działań może docenić tylko
ten kto na bieżąco korzysta z komunikacji zbiorowej dojeżdżając do pracy, szkoły, szpitala
itd. Jest to dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej rzecz niesłychanie ważna.
Jednakże chciałam zwrócić uwagę na pewien szczegół -przy niektórych zamontowanych
wiatach, brak jest koszy na śmieci, w związku z czym wnoszę do Pana Burmistrza o zlecenie
sprawdzenia, gdzie koszy brakuje i ich zamontowanie. Proszę ponadto o zwrócenie uwagi,
aby przy montażu nowych wiat, jednocześnie montowano kosze na śmieci.
4. Rada Społeczna Osób Niepełnosprawnych działająca przy Starostwie Powiatowym,
której jestem członkiem, na ostatnim swoim posiedzenie podjęła wniosek skierowany do Pana
Starosty, o rozważenie możliwości utworzenia przy nowo uruchamianym Zakładzie
Opiekuńczo Leczniczym w Brzesku w budynku Starego Szpitala : 1) dziennego Oddziału dla
dzieci głęboko upośledzonych oraz 2) dziennego domu dla osób starszych. Wiemy, jak
wygląda sprawa związana z dowożeniem dzieciaków na rehabilitację do Tarnowa, Jadownik
Mokrych czy też do placówek w innych miejscowościach, ile godzin trwa taka podróż, po
drugie jak wysokie koszty ponosi gmina na ten dowóz. Środki te mogłyby zostać tutaj, w
Brzesku, gdyby dla tych dzieci uruchomić tutaj, w mieście powiatowym taką właśnie
placówkę. Również na terenie powiatu brzeskiego nie ma placówki dla osób starszych, a
utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego stanowi doskonały moment do uruchomienia
Dziennego Domu dla Osób Starszych. W imieniu własnym, Rady Społecznej Osób
Niepełnosprawnych, zapewne i radnych naszej Rady proszę Pana Burmistrza o podjęcie
działań oraz rozmów ze Starostą Brzeskim zmierzających do uruchomienia takich placówek.
Radna Maria Kucia złożyła interpelacje pisemną w następujących sprawach:
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1.Zamontowanie koszy na śmieci przy ulicach: Brzegowej, Piastowskiej (po stronie dawnej
spółdzielni ogrodniczej), Okocimskiej (za mostem obok przystanku MPK na żądanie),
Kościuszki (przy delikatesach).
2.Doposażenie placu zabaw-zakup zjeżdżalni. Jednocześnie
nadmieniam,
że Zarząd
Osiedla przeznaczył na ten cel 2300zł.
3.Zamontowanie drugiej ławeczki na placu zabaw.
Radny Tadeusz Ciurej złożył interpelacje pisemną w następującej sprawie:
Dotyczy: Ustawienia znaku drogowego przy ul. Na Górkach.
Mieszkańcy ul. Na Górkach zwracają się z prośbą do Pana Burmistrza
o ustawienie
znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Na górkach informującego kierowców
ciężkich samochodów o tym, iż ta ulica jest nieprzejezdna. Problem ten był kilkakrotnie
zgłaszany, lecz do dnia dzisiejszego nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Należy dodać
również, iż wyżej wymieniona ulica jest bardzo wąska i samochody wjeżdżające na nią nie
mają możliwości zawrócenia.
Radny Adam Kwaśniak złożył interpelacje pisemną w następujących sprawach:
1. Naprawy nawierzchni ulic po zimie.
W związku z interwencjami mieszkańców zwracam się z prośbą o naprawę nawierzchni ulic
w rejonie skrzyżowań: Głowackiego Legionów Piłsudskiego, Uczestników Ruchu Oporu
Chopina, Uczestników Ruchu Oporu Zielona, Uczestników Ruchu Oporu - Plac Żwirki
Wigury, Sobieskiego - Plac Kazimierza.
2. Utworzenia toalety dla psów.
Na zebraniach osiedlowych poruszano problem zanieczyszczania placów i chodników przez
psy. W związku z tym ponawiam propozycję utworzenia toalety dla psów w pobliżu jednego
z osiedli, np. Stare Miasto , Jagiełły lub Brzezowieckie .
Ad. 5.
Zapytania radnych.
Radny Stanisław Milewski zwrócił się z prośbą, aby doposażyć plac zabaw w Buczu,
zamontować zjeżdżalnię dla dzieci.
Radna Maria Kądziołka w nawiązaniu do zapytania Pana radnego Milewskiego - Pan radny
podnosił ten problem już na poprzedniej sesji
i wówczas wyjaśniono, że zostaną
zamontowane urządzenia zabawowe
w Buczu, ale w miejscu, które jest w jakiś sposób
doglądane, aby zapowiedz kolejnej kradzieży. Przecież nie zamontujemy urządzeń
zabawowych
w miejscu z którego za dwa tygodnie znikną, zostaną skradzione.
Dlatego Panu radnemu (sołtysowi) zaproponowaliśmy, aby znalazł w sołectwie Bucze
miejsce, gdzie rzeczywiście te urządzenia nie będą kradzione. Znowu zostaną zakupione
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nowe urządzenia za kwotę 5 – 10.000 złotych i za dwa tygodnie znikną. Dlatego bardzo prosi
Pana radnego, aby znalazł gdzieś teren bardziej bezpieczny, odpowiednio zabezpieczony, aby
zamontować tam urządzenia zabawowe i utworzyć dla dzieci plac zabaw.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z następującym zapytaniem do Pana Burmistrza: Rada
Województwa Małopolskiego do 2013 roku zagwarantowała środki finansowe na budowę
południowej obwodnicy Szczurowa w wysokości 30.000.000 złotych. O obwodnicy w
kierunku Mokrzysk nie słychać nic jeszcze. Jak wygląda efekt prac Urzędu Miejskiego nad
realizacją zjazdu wraz z obwodnicą Mokrzysk i jak to się stało, że Szczurowa nas wyprzedziła
o długie lata w budowie obwodnicy na terenie gminy z autostradą.
Radna Apolonia Warzecha zwróciła się z pytaniem: Ponieważ rozpoczął się remont ulicy
Solskiego, czy jest możliwe w trakcie tego remontu poprawienie nawierzchni asfaltowej na
torach kolejowych przylegających do ulicy Starowiejskiej.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek zwróciła się z pytaniem dotyczącym ulicy
Starowiejskiej. Kiedyś składała pismo do Powiatu w sprawie oznakowania przejścia dla
pieszych. Tego przejścia nadal nie ma wymalowanego. Dlatego zwraca się z prośbą do
Burmistrza Brzeska, aby wesprzeć mieszkańców
w działaniach poprawy chodników.
Czas mija jest już miesiąc maj i nic nadal nie wiadomo. Zadbać należy również o to, aby
niebezpieczny zakręt poprawić. Ma również prośbę od mieszkańców ulicy Bujaka, aby
poprawić nawierzchnię na tej ulicy, ponieważ niedługo zacznie się remont ulicy Solskiego
i mieszkańcy mają obawy, że na ulicę Bujaka będzie skierowany ruch samochodowy jako
objazd. Kiedy na ulicy Klonowej będzie poprawiona nawierzchnia? Dotyczy naprawy
zapadliska na ulicy Legionów Piłsudskiego – MPEC robił przekop, jest tam duże obniżenie
terenu, asfalt się zapadł i jest teraz bardzo tam niebezpiecznie, nawet jak rowerem się jedzie,
nie mówiąc już o samochodzie. Powoli zaczyna się tam psuć chodnik. Problem ten zgłaszała
już w odpowiednim wydziale, ale jakoś nie ma efektu.
Radny Tadeusz Ciurej zgłosił następujące problemy:
1) Dotyczy dróg: Między innymi ulicy Kołłątaja koło Pana Hładuna –
najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy będzie zamontowanie lustra
naprzeciw bramy Pana Hładuna
i wykonanie chodnik lasem. Pan
Hładun ma inne propozycje – aby ten kierunek drogi zrobić jednokierunkowy.
2) Ulica Solskiego: Remont na tej ulicy się już rozpoczął, pierwsza łopata został
wbita, tylko robotników wciąż mało.
3) Dotyczy utwardzenia dróg po zimie: Wakacyjna, Wodna, Sikorskiego,
Oświecenia. Wykonać te prace należałoby jak najszybciej, bo rzeczywiście
ciężko tam jest przejść, a nie dopiero przejechać.
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4) Ulica Oświecenia: Prośba mieszkańców o zamontowanie dwu lam
oświetleniowych. Jest to ulica, która łączy się z nowym osiedlem Kołłątaja,
sprawa się ciągnie bardzo długo, a problem należałoby rozwiązać.
Radny Stanisław Góra złożył podziękowania Panu Burmistrza Brzeska
i Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej za wzięcie udziału w pogrzebie jego brata, za
wyrazy współczucia, za zamówione msze święte w jego intencji.
Radny Józef Kubas zwrócił się z następującymi kwestiami:
1) Czy był już dokonywany przegląd stanu oznakowań znaków drogowych pionowych i
poziomych, bo z tym jest problem u nas w mieście. Jest bardzo dużo znaków
drogowych nie czytelnych i za nisko ustawionych. Pierwszy znak do likwidacji to ten
przed Urzędem Miejskim na skraju, a już nie mówić o obrzeżach miasta.
2) Dotyczy parkowania samochodów w mieście na ulicy Wyspiańskiego, która ma
kształt litery „H” (wąskie gardło, długa przy blokach). Mieszkańcy od dwu lat
zaczynają parkować na tej całej długości i jest naprawdę duży problem aby wyjechać.
3) Druga podobna ulica to jest Mościckiego, która prowadzi do placu targowego. Prosi
aby uczulić Policję, aby zwrócili na ten problem uwagę, szczególnie w okresie dni
targowych. Rozumie, że jest ciężko ale taki bezwład nie może istnieć. Tam pojawiło
się
dużo
budek
i handlujący parkują samochody z dwóch stron na całej długości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem
w następujących kwestiach:
1) Rada Miejska przyznaje dotacje na organizacje sportowe. Rodzice przychodzą i
pytają jak to jest, że Okocimski Klub Sportowy dostał ponad 400.000 złotych z
dotacji na prowadzony sport, a według relacji rodziców nie daje pieniędzy na tenis
ziemny, na jedną z sekcji, którą prowadzi?. Mówią, że wręcz ją likwiduje pomimo, że
rodzice płacą dodatkowo 50 złotych. Prosi, aby Pan Burmistrz porozmawiał z OKSem, zapytał czy takie sytuacje mają miejsce?. OKS ma obowiązek złożyć
sprawozdanie ze środków jakie otrzymuje. Wydaje się, że nie tylko piłka nożna jest
tym jedynym sportem, ale i tenis ziemny jest uważany przez rodziców jako dość
ważny i warto byłoby to utrzymać.
2)

Pismo Dyrektorów Przedszkoli z terenu miasta i Gminy Brzesko cytat treści pisma
„Dyrektorzy przedszkoli z terenu miasta i gminy Brzesko zwracają się z prośbą, o
odstąpienie od planowanych w „Ramowym regulaminie organizacji pracy
przedszkoli na rok szkolny 2009/2010 zmian, dotyczących wskaźników przeliczenia
etatu intendenta na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. Stanowisko
intendenta jest obok stanowiska dyrektora jedynym stanowiskiem administracyjnym
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w przedszkolu. Zakres czynności intendenta obejmuje codzienne prowadzenie
dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci, w tym księgowanie rachunków, przyjęcie,
wydawanie i zwrot towaru, prowadzenie wpisów towarów do kartotek, układania
jadłospisu, a dodatkowo po wdrożeniu systemu HACCAP
w placówkach
doszły intendentom dodatkowe obowiązki dotyczące prowadzenia wymaganej
dokumentacji HACCAP (monitorowanie punktów krytycznych, prowadzenie rejestru
dostawców, mierzenie temperatury w pomieszczeniach magazynowych i w
lodówkach). Praca intendenta w małym stopniu jest uzależniona od liczby dzieci,
w wymienionych powyżej zakresach obowiązków jest ona podobna
w małym i
większym przedszkolu, ponieważ intendent prowadzi podobną dokumentację. W
dużych placówkach towar jest dowożony, natomiast w mniejszych często intendent
musi po ten towar pójść. Organizacja pracy mniejszych placówek wymaga często
integracji pracy wszystkich pracowników np. podczas choroby kucharki zastąpić ją
może tylko intendent, który jako jedyny posiada badania lekarskie dopuszczające go
do przebywania w kuchni i kontaktu
z żywnością. Kolejnym obowiązkiem
intendenta jest zbieranie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
Wprowadzona
w zeszłym roku dodatkowa forma wpłaty z gotówkowej u
intendenta na bezgotówkową nie odciążyła pracy intendenta, ponieważ rodzice nadal
wpłacają odpłatność za przedszkole u intendenta
w przedszkolu. Z ogółu
rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli z terenu miasta i gminy
Brzesko tylko 2 rodziców korzysta z możliwości indywidualnej wpłaty na rachunek
przedszkola. W przedszkolach znajdujących się na wsi intendent dodatkowo musi
dojechać do miasta do hurtowni czy sklepu, ponieważ nie wszystkie artykuły jest w
stanie kupić na miejscu a musi także brać pod uwagę niższą cenę artykułu.
Dodatkowo musi on pojechać do miasta
z wpłatą od rodzica do banku. Już
w roku poprzednim miało miejsce obniżenie etatu intendenta w
„Ramowym regulaminie pracy przedszkoli na rok szkolny 2008/2009, które
wprowadzone zostało bez konsultacji z nami jako dyrektorami placówek, którzy
przecież mają największą wiedzę na temat zapotrzebowania etatów i stanu
zatrudnienia w placówkach. Obniżenie to spowodowało już duże obciążenie
etatu intendenta, co jako dyrektorzy placówek obserwujemy w codziennej pracy
przedszkola. Uważamy, ze planowane obecnie zmiany mogłyby spowodować
sytuację, w której część obowiązków intendenta musieliby przejąć inni pracownicy
przedszkola, nie posiadający do tej pracy przygotowania. Pozostaje tylko pytanie
którzy pracownicy, i czy wyraziliby na to zgodę? Mając znajomość potrzeb placówki
w zakresie zatrudnienia prosimy o nie obniżanie wskaźnika przeliczenia etatu
intendenta na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, ponieważ mamy
pewność, że przyczyni się to do zaburzenia funkcjonowania przedszkoli za które jako
kierownicy placówki odpowiadamy. Prosimy o pozostawienie tego wskaźnika na
dotychczasowym, już znacznie zaniżonym poziomie.” Prawdą jest, że w tamtym roku
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decyzją Burmistrza Brzeska został obniżony ten wskaźnik zatrudnienia. To jest taka
polityka urzędu, a już nie będzie wspominał o niskich zarobkach, jakie mają Ci
intendenci. Czy tych dzieci będzie 100, czy też 50 to ta praca związana z
procedurami musi być dokładnie taka sama. Nie ma na Sali Naczelnika Wydziału
Oświaty, ale przypuszcza, że to jest jego chyba inicjatywa i jego pomysł. Nie ukrywa
, że jest absolutnie przeciwny. Taką drogą nigdzie, do niczego nie dojdziemy.
Dyrektorzy Przedszkoli jak również intendenci mówią, że to co robi Wydział
Edukacji to jest najnormalniej w świecie „granda” i osobiście zgadza się z takim
twierdzeniem.
3)

Kolejna sprawa dotyczy ogrodzenia mieszkanki ul. Garbarskiej. W tej sprawie
toczyło się postępowanie administracyjne. To postępowanie się zakończyło.
Proszono mnie, abym się zapytał co jest powodem odmowy wyrażenia zgody na
remont ogrodzenia. Według relacji mieszkanki wygrali w tym postępowaniu sprawę,
racja była po ich stronie i nie wiedzą dlaczego im się to dalej utrudnia. Temat ten był
częściowo badany przez Komisję Rewizyjną. W momencie kiedy sprawa weszła na
tory administracyjne komisja musiała odstąpić, gdyż nie może prowadzić skargi w
momencie kiedy toczy się postępowanie administracyjne. Dlatego prosi o
wyjaśnienie: Co leży nadal u podstaw, że tutaj mieszkańcom z ulicy Garbarskiej
odmawia się prawa lub zrobienia ładnego ogrodzenia?.

4)

Jako Osiedle Brzezowieckie też planujemy zakup urządzenia zabawowego – karuzeli
dla dzieci i nie starczy nam środków, które chcemy przeznaczyć z Zarządu Osiedla
na ten cel. Dlatego zapytuje czy z tzw. środków alkoholowych nie można uruchomić
na ten cel, pewnych środków lub czy osiedla nie mogły dopłacać ze swoich środków
do zakupu tych urządzeń?.

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wyjaśnił Panu Przewodniczącemu Rady, że
odbędzie się spotkanie z Dyrektorami Przedszkoli, temat (pismo, które Pan Przewodniczący
odczytał)
będzie
analizowany.
Dlatego
poprosił
o zachowanie daleko idącego spokoju w tej sprawie. To są tylko pewne propozycje, natomiast
jak to będzie realizowane to jeszcze nie wiadomo.
Radny Tadeusz Ciurej poinformował, że akurat w tym momencie nie zgadza się z
wypowiedzią Pana Przewodniczącego Ojczyka. Niektóre osiedla mają place zabawowe
odpowiednio urządzone. W swoich budżetach mają niewielkie kwoty na ten cel i trudno, aby
te środki oddawały innym osiedlom czy też sołectwom.
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Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że to właśnie na Osiedlu Brzezowieckim
i na Osiedlu Kościuszki-Ogrodowa zaczęto urządzać place zabaw i w związku z tym uważa,
że należy się jakaś premia tym osiedlom. Poza tym zawsze, co roku te osiedla przeznaczały ze
swoich środków pieniądze na ten cel i ma wrażenia, że od tych osiedli nauczyli się inni.
Osobiście też zabiegała o to, aby i na wsiach też były place zabaw. Rozmawiała już w
Wydziale i otrzymała zapewnienie, że uzyska dofinansowanie do zakupu karuzeli.
Radna Jadwiga Kramer zgłosiła wniosek, aby skierować prośbę do Zespołu Inżynierii
Drogowej, o przeanalizowanie możliwości powrotu do poprzedniej organizacji przy
podjeżdżaniu do ronda od ulicy Browarnej. Tam są dwa pasy ruchu. Dawniej ta organizacja
ruchu
odbywała
się
w
ten
sposób,
że
z prawego pasa jechało się do miasta czyli na wprost i na Tarnów w lewo. Natomiast z
lewego pasa jechało się na Kraków. W tej chwili sytuacja jest taka, że z lewego pasa jedzie
się do miasta i na Kraków i trzeba długo na tym pasie stać, czasami miejsca brakuje, a prawy
pas jest prawie wolny. Dlatego jest prośba, aby wystąpić z wnioskiem do przeanalizowania
możliwości powrotu do tej dawnej koncepcji zjazdu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił wyjaśnień informując, że
w tej sprawie rozmawiał z GDDK. Pan Dyrektor GDDK wyjaśnił, że to obecne rozwiązanie
jest dużo lepsze, mniej kolizyjne. Takie samo zdanie w tej sprawie ma też Policja.
Radna Jadwiga Kramer niemniej jednak Pana Burmistrza, skanalizowanie dawne ruchu
było dużo lepsze.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że z tym się też zgadza. Natomiast
w
tej
sprawie
można
jeszcze
raz
wystąpić
pisemnie,
ale
i tak na to nie będziemy jako gmina mieć wpływu. To jest droga krajowa
i wiążące rozstrzygnięcie w tej kwestii będzie miała GDDK.
Radny Tadeusz Ciurej ustosunkował się do wypowiedzi Pani radnej Pacewicz w sprawie
placów zabaw. Pani radna twierdzi, że wszyscy uczymy się od Osiedla Brzezowieckie i
Kościuszki. Natomiast trzeba zaznaczyć, że wszyscy od wszystkich się jednak uczymy i tutaj
nie ma co się chwalić kto od kogo się uczy. Natomiast pragnie powiedzieć, iż osiedle
Słotwina jest jedyne osiedle w Brzesku, gdzie jest las. W dni wolne od pracy dużo
mieszkańców przyjeżdża pod kościółek gdzie jest duży piękny plac, dużo ławek i rozpoczęta
budowa placu zabawowego. Dlatego apeluje do radnych, aby ten plac został doposażony. Na
tym placu nie zostało żadne z urządzeń zniszczone do tej pory. Wszyscy mieszkańcy dbają o
dobro wspólne. Dlatego apeluje, aby na tym osiedlu taką karuzelę zamontować.
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W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zaproponował, aby
wręczyć nagrody młodym sportowcom.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka i inspektor Michał Kostecki wręczyli nagrody dla
sportowców za zajęcia I miejsca w Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów „ w tzw.
tandemach” kręglarskich.
Ad. 6.
Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Sołtys wsi Szczepanów Anna Lubowiecka zabrała głos w kontekście tragedii jak wydarzyła
się w ostatnim czasie na drodze Mokrzyska-Szczepanów na ulicy Parafialnej. Było to
przeżycie
dla
wszystkich
tragiczne
i z przykrością musi stwierdzić, że liczne apele mieszkańców na każdym zebraniu wiejskim
nie przyniosły efektów. Nie było działań Policji, które zapobiegłoby tej tragedii i musiało
dojść do tak wielkiej tragedii, żeby te działania Policji w tym czasie były widoczne. W
związku z tą sprawą może wyrazić nadzieję, że w najbliższej przyszłości zostaną podjęte
jakieś działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo na tej drodze. Ma nadzieje , że to będą
działania wspólne Gminy i Starostwa. Jest to droga powiatowa i ma nadziej, że w przyszłości
bezpieczeństwo na tej drodze zostanie zwiększone.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga zwrócił się z
następującymi kwestiami:
1) Mieszkańcy zachodniej części osiedla pytają, czy zostały złożone ponownie wnioski
do Wojewódzkich Programów Operacyjnych dotyczące kanalizacji.
2) Na 5 działkach wykupiono część tych działek, celem przeprowadzenia drogi do
zabudowy w tym rejonie. Problem ciągnie się do dnia dzisiejszego.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka przerwał wypowiedź Panu Przewodniczącemu
Osiedla. Poinformował, że w tej sprawie regularnie spotyka się w z mieszkańcami i
zdziwiony jest, że takiej treści pismo od tych mieszkańców wpłynęło do Urzędu Miejskiego.
Temat ten jest bardzo dobrze znany dla pracowników Urzędu Miejskiego, radni też wiedzą w
czym rzecz. W ostatnim roku z tymi mieszkańcami spotkał się chyba kilkanaście razy. A jest
kwestia taka, że część mieszkańców nie chce się zgodzić.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga – Panie Burmistrzu
ale to jest wiadome, że wielu mieszkańców może się nie godzić. Zna osobiście te nazwiska.
Nie godzi się dwoje mieszkańców. Od tego czasu postępowanie w tej sprawie powinno się
toczyć i być już zakończone. Ci mieszkańcy nie mają dojazdu do posesji. A więc jeżeli daje
się decyzje na zabudowę to daje się również i dojazd.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – ale ci mieszkańcy mają służebność dojazdu.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga – tak, ale służebność
jest dzisiaj, a jutro może nie istnieć Panie Burmistrzu. Ci mieszkańcy, z którymi się spotkał
prosili, aby ten temat poruszył dzisiaj na sesji. Oni chcą oddać to pod drogę, a to się wiąże w
dalszej części z innymi ulicami. To samo spotka za chwilę ulicę Elektryczną, spotkało ulice
Pod Lasem, ulice Kossaka równoległą do ulicy Jasnej. Przecież w tym miejscu idzie
kanalizacja. W tym miejscu w roku 2012 przy budowie autostrady spotkamy się z tym
problemem, bo miasto nie ma planu przestrzennego zagospodarowania tamtej części i trzeba
będzie dzielić działki pod zabudowę. Przekształcać tereny rolnicze pod budowlane i
automatycznie ta planowana kanalizacja idzie w ciągu tychże ulic. Tak więc należałoby
zacząć koordynować działanie wraz z tymi ludźmi. Wykupywać tereny lub zamieniać część
działek.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka nie ma Pan naprawdę w tym temacie racji, ten
temat dokładnie jest rozeznamy, pracownicy Urzędu Miejskiego wiele włożyli wysiłku w ten
temat.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi Przewodniczącemu
Osiedla informując, że Komisja Gospodarki Komunalnej podjęła wniosek do Pana
Burmistrza, aby w tej kwestii, którą Pan dzisiaj podniósł zająć się, jeśli chodzi o plany i
uregulowanie własności.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że przy uchwalaniu budżetu były
planowane środki, ale ze względu na to, że mieszkańcy tam się nie godzą na wykup gruntu,
więc te środki zostały przesunięte. W zasadzie jest problem główny z jedną osobą, gdzie jest
nie przeprowadzone postępowanie spadkowe. Próbujemy znaleźć inne zastępcze rozwiązanie.
Problem tylko polega na tym, czy ta osoba wyrazi zgodę na odstąpienie części działki. Tak
więc temat został dzisiaj niepotrzebnie podniesiony, bo tak często jest omawiany tutaj w
Urzędzie Miejskim, że naprawdę nie ma Pan tutaj racji .
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga prosi Pana
Burmistrza o udzielenie konkretnej odpowiedzi mieszkańcom, kiedy nastąpi realizacja
powyższych kwestii. Poinformował również, że została odpięta lub ktoś ukradł jedną kamerę
wewnątrz Osiedla Kopaliny Jagiełły.
Radna Maria Kądziołka wyjaśniła Panu Przewodniczącemu Osiedla, że dwie kamery
podczas ostatniej burzy spaliły się. Między innymi na Osiedlu Kościuszki-Ogrodowa jaki i
na Osiedlu Kopaliny-Jagiełły. Są one obecnie naprawiane i niedługo zostaną zamontowane.

13

Odnośnie natomiast spraw, które Pan wcześniej poruszał to chciałam Panu przypomnieć, że
bardzo dużo spraw ważnych dla mieszkańców to właśnie obecna Rada załatwiła. Jest pytanie
do Pan: Był Pan był radnym, ile Pan zrobił, ile Pan z tych zadań
o których tutaj Pan
mówi starał się wykonać ? To obecna Rada w ciągu dwu lat zrobiła trzy razy tyle, co Pan
zrobił jak był radnym. Niestworzone rzeczy Pan opowiada. Byłam na zebraniu osiedlowym i
Pan tam wszystkie nasze wnioski, które my tutaj na sesji, na komisji omawiamy złożył jako
własne. Naszą pracę, to co my zrealizowaliśmy przedstawił Pan jako swoją.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga – tak Panie
Przewodniczący nie robimy nic. Wszystko robi ta Rada Miejska. Ja nie potrafiłem nic zrobić i
dziękuję za to, co wyście potrafili zrobić dla tego osiedla, bo my nie potrafili zrobić nić, bo
nie mamy ani „deka” pieniędzy.
Sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek zwrócił się z pytaniem w imieniu mieszkańców:
Mieszkańcy pytają kiedy będzie planowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych? W
związku z remontem ulicy Solskiego czy będzie planowane jakieś zamknięcie drogi, czy
planowane są objazdy? Kto za tym stoi, że zostały przydzielone środki finansowe teraz dla
sołtysów na prace zlecone (na umowę). To jest bardzo dla nas sołtysów przyjemna sprawa, bo
będzie można zatrudnić odpowiednich ludzi, którzy naprawdę chcą pracować.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi Panu Sołtysowi, że
to po części był wspólny pomysł. Pan Burmistrz poddał taką propozycję, aby przyznać środki
dla poszczególnych sołectw na prace - umowy zlecenia. Komisje i Rada Miejska w budżecie
takie środki zabezpieczyły, nawet większe niż Pan Burmistrz proponował.
Sołtys wsi Jadowniki Jerzy Gawiak podziękował Panu Burmistrzowi i Panu Kierownikowi
Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za pomoc w załatwieniu sprawy
postawienia wiaty przystankowej
w Jadownikach przy ulicy Staropolskiej.
Zwrócił się również z pytaniem: Jaka jest szansa, aby na wszystkich przystankach przy
drogach powiatowych były zamontowane kosze na śmieci.
Ad. 7.
Zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy jest nie obecny.
W jego imieniu głos natomiast zabrała Pani Koordynator Młodzieżowej Rady Gminy
Agnieszka Szewczyk, która poinformowała, że Młodzieżowa Rada Gminy prowadziła
zbiórkę żywności w okresie od marca do kwietnia. Zbiórka zakończyła się sukcesem. Zebrali
433 kg żywności, zostało to rozdysponowane do różnych instytucji w Brzesku (Ośrodek
Kuratorski
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i Świetlice Środowiskowe, pięcioraczki i Dom Dziecka w Jasieniu) Planowana jest sesja w
maju, nie jest ustalony ostateczny termin jej zwołania.
Ad. 8.
Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
Pytań brak do sprawozdania Burmistrza.

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.
Pytań brak.
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) Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa Porządku Publicznego
i Promocji.
3) Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek - Komisja Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
4) Radna Maria Kądziołka - Komisji Rewizyjna.
5) Radna Apolonia Warzecha – Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej
i Rodziny.
6) Radny Józef Kubas - Komisja Oświaty Kultury i Sportu.
Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Prawa
Porządku Publicznego i Promocji. Chciała zastrzec, że jest pewna procedura związana z
wymogiem, dotyczącym przyznawania mieszkań komunalnych lub socjalnych i to trzeba
szanować, a nie rozbudzać czyjeś nadziei na przydział mieszkania z zasobu gminnego. Tym
bardziej, że nie pamięta, aby osoba przez Pana Przewodniczącego Komisji wymieniona
złożyła wniosek o przydział lokalu mieszkalnego. Jest to wchodzenie
w kompetencje innej komisji, jako organu kontroli społecznej, przydzielone tej komisji do
działania w tym sektorze.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk podał następujący komunikat:
Jako Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej organizuje
w miesiącu maju i
czerwcu turniej siatkarski dla dorosłych osób. Inicjatywa ustalona wspólnie z Panem
Burmistrzem. W związku z tym pragnie zaprosić reprezentacje wszystkich sołectw i osiedli na
tej turniej. Poprosił, aby zgłoszenia w tej kwestii dokonywać do przyszłego piątku do Pana
Michała Kosteckiego lub Pani Sołtys wsi Okocim.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel ogłosił 30 minutową przerwę w
30.
obradach sesji do godziny 12
Obrady zostały wznowione po przerwie.

Ad. 11.
Ocena funkcjonowania spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego na terenie Gminy Brzesko.
Prezes Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztof Gawor dokonał
multimedialnej prezentacji, na temat funkcjonowania spółki. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Dyskusja :
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że prezentacja była dość
ciekawa. Ta prezentacja wszystkiego nie pokazuje, dlatego zwrócił się z następującymi
pytaniami:
• Po jakiej cenie kupujecie paliwo do autobusów, pytanie pokaże czy kupujecie za cenę
hurtową czy detaliczną?.
• Odnośnie kursów chciałem zaproponować, aby przywrócić kurs do Bielczy i
generalnie, aby porozmawiać z wójtem Borzęcina w temacie przywrócenia tych
kursów, które były w przeszłości. Czy Pan jako prezes rozmawiał w tej sprawie z
innymi wójtami innych gmin, aby nawiązać współpracę , aby nasze autobusy mogły
również kursować do innych miejscowości. Bardzo dobrym przykładem byłoby
Dębno. Były pomysły, aby jeździć do Tarnowa i przy okazji można byłoby
o Dębno zahaczyć. Co z Gminą Rzezawa i Bochnią?.
• Odnośnie szkoleń pracowników to bardzo mu się pomysł podoba uważa, że takie
szkolenia powinny być, gdyż prawdopodobnie w firmie MPK tych szkoleń już chyba
dawno nie było. Uważa, że skoro już pracownicy spółki są przeszkalani, to w ślad za
tym powinno być kierownictwo spółki przeszkolone, a więc i Pan Prezes. Czy Pan
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•

Prezes bierze udział w takim szkoleniu?. Bo we wszystkich firmach jest tak, że się
szkolą i pracownicy i szefostwo.
Kolejna rzecz to wzrost sprzedaży usług, taki systematyczny planowy na podstawie
zawartych umów. Tylko w ten sposób można spowodować trwały wzrost przychodów.
Chcemy inwestować w tą spółkę, chcemy więcej zakupić tych autobusów. Remont
firmy się odbywa. Szkoda, że trzeba było użyć takich nacisków, żeby pewne rzeczy w
spółce przeprowadzić. Cały czas oczekuje, aby w ślad za tymi inwestycjami szedł
wzrost usług. Przychody nie muszą być na dużych marżach, ale żeby one były i żeby
to było podparte umowami, bo wtedy to daje gwarancję trwałego,
a nie okazjonalnego przychodu. Najważniejszym elementem w tej strategii powinno
być to, aby przychody spółki były jak największe, a dotacja gminy jak najmniejsza.
Dotacja gminy zawsze musi być, ale chodzi o to, aby próbować te proporcje odwrócić.

Radny Józef Kubas poinformował, że zastanawia się jak to jest, że kiedyś sam buntował się,
że ciągle rosły nakłady na spółkę? Niewiele dało się zrobić, wszyscy się buntowali. A jak już
dało się coś zrobić to z pewnym niesmakiem. Pytał ciągle dokąd te podwyżki, czyli te dotacje
będą rosły. Okazuje się, że po pewnych zmianach restrukturyzacyjnych i dotacja się obniżyła
i zmiany widzimy i spółka wychodzi na linię prostą. Zmienia się otoczenie. Tabor się
poprawia itd. Nie ulega wątpliwości, że autobus jest dobry i ładny. Gdyby jeszcze te budynki
zostały odnowione, odświeżone na zewnątrz.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła uwagę na szkolenie kierowców. Poinformowała, że ostatnio
dzwoniła do Pana Prezesa jej koleżanka, która miała taki przykry incydent związany z
kierowcą. Dziwi się bardzo, że jest tak mało klientów, którzy jeżdżą autobusami, a Pan
kierowca jest bardzo nie przyjemny i w dodatku nie miał racji wtedy. Na pewno opisze ten
przypadek i skargę do Pana Prezesa i bardzo prosi, aby też może częściej robić dla Panów
kierowców takie szkolenia, bo oni jednak reprezentuję też Naszą gminę i Waszą firmę.
Odpowiedzi udzielił Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztof
Gawor. Jeśli chodzi o niewłaściwe zachowanie kierowcy to doskonale wie o kogo chodzi.
Taka sytuacja w ostatnich dwóch czy też trzech miesiącach zdarzyła się tylko jedna. Trzeba
jednak z tym walczyć ciągle. Podstawowym moim celem działania to jest przywrócenie
płynności finansowej spółce. Paliwo kupujemy po cenie 0,10 groszy taniej od ceny
detalicznej.
Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek ten nowy autobus zastępuje ten stary autobus. Pytanie
ile jeszcze musi się wymienić autobusów starych na nowe, aby się nie wstydzić, aby było
bezpiecznie i wygodniej również mieszkańcom. A Jeśli chcemy otworzyć nową linię to trzeba
mieć jeszcze jeden nowy dodatkowy autobus.
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Odpowiedzi udzielił Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Krzysztof
Gawor informując, że nikt nie wie kiedy dany autobus się zepsuje. Tego praktycznie nie da
się do końca przewidzieć. Natomiast przez te wszystkie lata, które funkcjonuje MPK tabor był
kasowany. Kasacja taboru odbywała się nie potwierdzeniem przydatności technicznej przez
stacje diagnostyczną do dalszego użytku. W tym momencie są trzy autobusy, które są w
stanie mówiąc delikatnie kiepskim. One przeglądy techniczne przechodzą i nie ma żadnego
zagrożenia. One na dzień dzisiejszy jeżdżą, ale należy się spodziewać, że w którymś
momencie diagnosta nie dopuści tego pojazdu do dalszej eksploatacji, a to będzie się równało
z jego kasacją. Pozostałe autobusy to są te mercedesy wojskowe. Autobusy stare ale w
dobrym stanie technicznym. Są jeszcze dwa autobusy po odbudowie w roku 2004 i
podejżewa, że mogą spokojnie być eksploatowane jeszcze przez okres 10 lat i ten autobus
medium. Tak więc 3 autobusy będą wymagały wymiany w najbliższym czasie. Ale trudno
dzisiaj odpowiedzieć, czy to nastąpi w ciągu roku, czy w okresie trzech lat.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że temat dotyczący
funkcjonowania MPK powoli zamykamy. Opinia powinna być taka, że Rada Miejska
przyjmuje sprawozdania do protokołu. Uwag raczej nie było.
Ad. 12.
Ocena funkcjonowania spółki Brzeskie Zakłady Komunalne na
terenie Gminy Brzesko.
Prezes Spółki Brzeskich Zakładów Komunalnych Janusz Filip przedstawił multimedialną
prezentację na temat strategii rozwoju BZK na lata 2008 – 2012, realizacja styczeń – marzec
2009. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radna Jadwiga Kramer zwróciła się z pytaniem: Czy te 30.000 złotych na zakup programu
komputerowego to będzie program finansowo-księgowy? Jeżeli jest to program finansowoksięgowy to nie rozumie dlaczego zakup planujecie dopiero na jesieni. Zakup teraz tego
programu pozwoliłby jeszcze nanieść od początku roku i równolegle tak prowadzić te prace,
aby uzyskać już dane do bilansu na zamkniecie roku.
Odpowiedzi udzielił Prezes Janusz Filip informując Panią radną, że mówiąc o zakupie na
jesieni miał na myśli okres lipca – sierpnia i to będzie ten sam program, który już mamy tylko
unowocześniony. Zamykać bilans będziemy już nowym programem.
Ad. 13.
Podjęcie uchwał w sprawach :
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•

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2008 rok,

Brzeska

Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła najważniejsze wskaźniki wykonanie budżetu
Gminy Brzesko za rok 2008, wg załącznika do protokołu.
Radna Maria Kądziołka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2008, wg załącznika do
protokołu. Następnie odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Burmistrza Brzeska
z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok, wg załącznika do protokołu.
Dyskusja :
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że zgodnie ze
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej jak i Komisji Gospodarki Finansowej pragnie zwrócić
uwagę
na
wydatkowanie
środków
i przygotowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, aby nie dochodziło
do sytuacji oczywiście takich, że my jako Rada Miejska uchwalamy środki finansowe, a
realizacji tych środków nie ma. Nie będzie już wnikał z jakich to jest przyczyn. Wydaje mu
się, że należy tego dopilnować bo jest to ważki problem i jednak cały czas poniekąd tych
planów nam brakuje.
Radna Jadwiga Kramer poinformowała, że wprawdzie formalnie udzielamy absolutorium
Burmistrzowi. Ale musimy tutaj również i widzieć drugą osobę, która merytorycznie nad tym
czuwa czyli Pani Skarbnik, której należą się również brawa tuż po brawach dla Pana
Burmistrza. Tak sądzi, że Rada powinna dostrzegać tych, którzy na co dzień nad tym
budżetem pracują.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podsumowując powiedział, że na
przestrzenni ostatnich lat oceniał wiele budżetów, gdzie jako radny nad nimi pracował.
Odnosząc się do realizacji budżetu za 2008 rok nie ma żadnych wątpliwości, co do legalności
jak
i celowości wydatkowanych środków. Uważa, że budżet roku 2008 został zrealizowany
właściwie. Co ważne został zrealizowany zgodnie z wolą Rady Miejskiej, jak również przy
dużej współpracy z Burmistrzem. I za tą współpracę Panu Burmistrzowi bardzo serdecznie
pragnie podziękować i będzie jak większość radnych głosował za udzieleniem absolutorium.
Radna Maria Kądziołka – zgłosiła kilka refleksji, już nie będzie odnosić się do pracy
Komisji
Rewizyjnej,
bo
Komisja
Rewizyjna
podsumowała
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i wypracowała, po analizie całości dokumentów swój wniosek. Natomiast chciała zwrócić
uwagę na współpracę i na to, jak dużo daliśmy z siebie, aby przy takiej współpracy coś
zrobić. Za współpracę szczególne podziękowania dla Pana Burmistrza i Pani Skarbnik, jak
również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, Panu Wiceburmistrzowi, bo bez
pomocy pracowników szczebla podstawowego, organu wykonawczego, nie byłoby
możliwości wykonania zadań, które zaplanowaliśmy. Naszymi takimi naczelnym zadaniem są
drogi, chodniki, oświetlenia, place zabaw, realizujemy też te duże inwestycje: kanalizacja,
wodociągowanie, budowa Centrum Bibliotecznego itd., realizujemy to co zostało założone.
Dlatego bardzo dziękuję wszystkim tutaj obecnym, a na ręce Pana Burmistrza składam
podziękowanie dla pracowników Urzędu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za 2008 rok, który został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych
podczas głosowania) jak niżej:
Uchwała Nr XLII/276/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy
Brzesko za 2008 rok.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk podziękował bardzo serdecznie i
pogratulował realizacji budżetu. Szczególne słowa podziękowania należą się Pani Skarbnik,
ale również wszystkim Naczelnikom, Kierownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim
pracownikom szczebla podstawowego, jednostkom organizacyjnym podległych Urzędowi
Miejskiemu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie
absolutorium. Pragnie podkreślić, że ta współpraca z Radą Miejską faktycznie w tym roku
dobrze się układała i za to bardzo dziękuje. Podziękował również Przewodniczącym
Zarządów Osiedli, Sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego, Pani Skarbnik. Pragnie
powiedzieć, że bardzo szybko zorientował się po krótkim okresie czasu, że Pani Skarbnik jest
osobą na właściwym miejscu i że posiada dużą wiedzę i jest również taką osobą właściwą w
kontakcie. Ta współpraca jest bardzo dobra również ze strony Zastępcy Burmistrza jak i
Sekretarza Gminy. Dziękuję również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego.
Podziękował Radzie Miejskiej za tak duże zaufanie. Bo w ubiegłym roku absolutorium nie
było dla mnie, bo ja nie byłem Burmistrzem w roku 2007, natomiast w roku 2008 przez okres
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10 miesiącu ja już ten budżet wykonywałem i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za
zaufanie.
•

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009.

Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła projekt uchwały, wg załącznika do protokołu.
Radny Lech Pikuła – odnośnie remontu dachu na budynku remizy OSP
w Jadownikach. Jak Panu Burmistrzowi wiadomo z zebrań był tam stan prawny
nieuregulowany, a powstał między innymi podczas innej inwestycji dotyczącej
zamurowywania okien. Czy ten problem został już uregulowany?
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi informując, że też zastanawiał
się czy w tym kierunku iść. Tam generalnie strażacy wygrali sprawę po kilkunastu latach. Pan
Prezes OSP przyszedł z propozycją, ponieważ jest taki program wojewódzki uruchamiany, że
można 50 % dostać środków finansowych. I tutaj druhowie wskazali właśnie ten obiekt. Bez
względu na to czy te środki pozyskamy to ten remont i tak jest bardzo tam potrzebny, więc w
tej chwili przygotowujemy dokumentację i jeżeli by się okazało, że nie uzyskamy w jakiś
sposób pozwolenia to ten dech i tak wcześniej czy później będziemy musieli to zrobić.
Natomiast jeśli byśmy uzyskali pozwolenie i w tym programie uzyskali środki to część tego
remontu zrobimy za pieniądze nie gminne.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009, który został przyjęty
jednogłośnie (20 radnych obecnych podczas glosowania) jak niżej:
Uchwała Nr XLII/277/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2009
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
•

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Strategia
Polityki Prorodzinnej i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”,

Radna Jadwiga Kramer poinformowała, że wciąż podnosi temat poszerzenia opieki nad
osobami z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Dlatego ma propozycje, aby na stronie 25
w
obszarze
dziewiątym
pomoc
rodzinom
z osobami niepełnosprawnymi dodać punkt 4 w następującym brzmieniu
” Tworzenie i prowadzenie domów dziennej opieki nad osobami z głębokim upośledzeniem
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fizycznym i umysłowym oraz dziennych domów opieki dla osób starszych” Z ustawy o
opiece społecznej wynika, że to są podstawowe zadania należącego do ośrodków opieki
społecznej i myśli, że nie jest z jej strony nadużycie, że prosi o uzupełnienie tego programu o
taki zapis.
Radna Apolonia Warzecha poinformowała, że ten temat był dość szeroko podnoszony i
dyskutowany na posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny. Pan doktor
Smołucha, który jest członkiem tej komisji problem ten też podnosił i nieoficjalnie nam
powiedział,
że
wszystko
idzie
w dobrym kierunku i ten problem będzie realizowany.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie
wniosek Pani radnej Kramer w następującym brzmieniu:
„Tworzenie i prowadzenie domów dziennej opieki nad osobami
z głębokim
upośledzeniem fizycznym i umysłowym oraz dziennych domów opieki dla osób
starszych” - Głosowano przy 18 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymujący się od głosu. (19
radnych obecnych podczas głosowania).
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Strategia Polityki
Prorodzinnej i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”, który został przyjęty
jednogłośnie
(19 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:
Uchwała Nr XLII/278/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Strategia Polityki Prorodzinnej i
Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013”.
(uchwała stanowi załącznik do protokołu)
•

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzesko za
uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego
wypłacania.

Radna Maria Kądziołka zwróciła się z pytaniem do radnych - członków Ochotniczej Straży
Pożarnej: Czy nie byłoby zasadne, aby trochę zmodyfikować przedmiotowy projekt uchwały,
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a mianowicie: za akcje ściśle związane z pożarem 15 złotych, za akcje związane z
zdarzeniami nie pożarowymi 10 złotych i pozostawać 5 złotych za szkolenia. Zdarzenia
pożarowe rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu uczestniczącym w akcji,
a więc tutaj
powinna być stawka bardzo wysoka. Natomiast, jeżeli straż bierze udział w mniej
niebezpiecznych zdarzeniach /np. wypompowywanie wody z piwnicy, czy ściągnięcie kota z
dachu/, są to działanie nie stanowiące takiego zagrożenia dla strażaków jak udział w akcjach
pożarowych.
Głos zabrał Pan Marian Czarnik
poinformował, że w roku 2008 weszła
w życie nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa ta nakłada na gminę
obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy
uczestniczą w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę. Wysokość tego ekwiwalentu ustala rada gminy w
drodze uchwały. Po konsultacji tego problemu z innymi gminami w województwie
małopolskim ustalono, że zaproponujemy średnie stawki, które są przyjęte na terenie
małopolski. Prawie wszystkie gminy ustaliły dwie stawki, a mianowicie za udział w działaniu
ratowniczym i za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę. Tak więc nasze stanowisko jest takie, aby stawki były ustalone w
wysokości zaproponowanej w przedmiotowej uchwale.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził, że jest jasne stanowisko
Pana Mariana Czarnika Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, co do
treści uchwały i tego należy się trzymać.
Radna Jadwiga Kramer poinformowała, że jest członkiem Komisji Gospodarki Finansowej
i rzeczywiście sprawa była przez kolegę Czarnika dokładnie przedstawiana. Na komisji
zaopiniowano pozytywnie dwie stawki, a więc 15 złotych i 5 złotych, przy czym akurat nie
zrodził się pomysł stworzenia stawki pośredniej, pomiędzy tymi zadaniami - akcjami
pożarniczymi, a tym uczestnictwem w kursach. Dzisiaj mnie wniosek przekonuje. Nie dam
się przekonać, że akcja związana ze ściągnięciem kota jest taka sama jak akcja związana z
pożarem. Tutaj został zasiany pewien niepokój, a więc wniosek o ustalenie trzech stawek. Tak
więc mimo wszystko jest skłonna , aby ten wniosek stawiany przez Panią radną Kądziołka
poddać pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił Pani radnej, że to była
propozycja, a nie wniosek.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Stanisław Sułek, który poinformował, że podzielenie stawki
spowoduje problem, kto będzie decydował o tym, co jest działaniem ratowniczym, a co nie
jest działaniem ratowniczym. Ustawa wyraźnie mówi, że to wójt, burmistrz koordynuje
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funkcje krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym
przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego
ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta, burmistrza,
albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych. Tak więc
tutaj sprawa jest jasna i proponuje pozostawić stawki takie, jak w projekcie uchwały.
Radna Maria Kądziołka – nie mogę zgodzić się z wypowiedzią
i
stanowiskiem Pana Sekretarza. Wszystkie akcje pożarowe i ratownicze koordynowane są
przez Powiatową Straż Pożarną i co by nie powiedzieć jest różnica pomiędzy udziałem w
gaszeniu pożaru, a innym zdarzeniem niepożarowym, patrząc z perspektywy bezpieczeństwa
uczestniczących
w tych akcjach. Pragnę poinformować, że mimo wątpliwości wycofuję
mój wniosek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk proponuje wniosek wycofać, skoro
koledzy radni członkowie ochotniczej straży pożarnej zaproponowali takie, a nie inne stawki.
Radna Jadwiga Kramer w związku z powyższym wycofuje także mój wniosek, przy czym
wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to nie chodzi
o pieniądze tylko o gradację
ważności zdarzeń.
Radny Stanisław Góra zwrócił się z pytaniem: Czy ktoś przewidział jaki to jest koszt gminy
w skali roku?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Celina Łanocha informując Pan radnego, że trudno
określić ile to będzie kosztowało, ile będzie tych działań ratowniczych. Po rozmowie z Panem
Czarnikiem szacuje, że będzie to koszt około 15-18 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy nie
zabezpieczamy środków na cel. Będziemy płacić ze środków, które są zabezpieczone na
utrzymanie gotowości bojowej, ewentualnie jeśli braknie tych środków na to zadanie to
będzie potrzeba dołożenia , czyli pewnych zmian w budżecie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brzesko za uczestnictwo w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania, który został przyjęty przy 19 głosach
za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu (20 radnych obecnych podczas głosowania)
jak niżej:
Uchwała Nr XLII/279/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
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z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z terenu Gminy Brzesko za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz
zasad jego wypłacania. (uchwała stanowi załącznik do protokołu.

•

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w
Brzesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że na początku sesji
radni otrzymali projekt uchwały z załącznikiem graficznym. Ten projekt uchwały różni się
generalnie od pierwotnego projektu uchwały tym, że zamiast paragrafu pierwszego i drugiego
będzie jeden paragraf pierwszy, który będzie mniej szczegółowy. Taka była sugestia Pani
mecenas, aby nie ograniczać się w samej uchwale o przystąpieniu do sporządzania planu.
Dlatego proponuje autopoprawkę, aby zamiast paragrafu 1 i 2 zrobić jeden paragraf, który
miałby następującą treść „ Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku, Osiedle
Jagiełły w granicach określonych w załączniku graficznym stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały”, a aktualne paragrafy 3 , 4 miałyby paragraf 2 i 3.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Chruściel przedstawił projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku,
który
został
przyjęty
jednogłośnie
(18 radnych obecnych podczas głosowania) jak niżej:
Uchwała Nr XLII/280/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku. (uchwała stanowi
załącznik do protokołu).

•

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za
Zasługi dla Miasta Brzeska”.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że chodzi o projekt
uchwały, w którym nadaje się tytuł honorowy dla Pani Haliny Biernat.
Radny Tadeusz Pasierb zwrócił się z prośbą o przedstawienie życiorysu Pani Haliny
Biernat, osobiście w ogóle tej Pani nie zna, jakie są zasługi tej Pani?
Radna Maria Kucia poinformowała, że Pani Halina Biernat należy do najstarszych
mieszkanek Brzeska. Pracowała długie lata w Browarze. Potem pracowała społecznie w
Ognisku
Muzycznym
ucząc
dzieci
gry
na
fortepianie
i pianinie. W tej chwili jest emerytką. Od dłuższego czasu pisze wiersze dla dzieci, bardzo
pogodne i radosne. Jest zasłużoną mieszkanką Brzeska i przez długie lata była też zasłużonym
pracownikiem Browaru.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił uzasadnienie (życiorys)
Pani Haliny Biernat, wg załącznika do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt
uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego„Medal na Wstędze za Zasługi dla
Miasta Brzeska”, który został przyjęty jednogłośnie (21 radnych obecnych podczas
głosowania), jak niżej :
Uchwała Nr XLII/281/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie nadania tytułu honorowego„Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta
Brzeska. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

•

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Medal na Wstędze za
Zasługi dla Miasta Brzeska”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że w/w projekt uchwały,
w którym nadaje się tytuł honorowy dotyczy Pani doktor Marii Kędziora. Zwrócił się z
pytaniem czy jest potrzeba odczytania uzasadnienie.
Uwag radni nie zgłosili.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt
uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego„Medal na Wstędze za Zasługi dla
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Miasta Brzeska”, który został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych podczas
głosowania), jak niżej :
Uchwała Nr XLII/282/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie nadania tytułu honorowego„Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta
Brzeska. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że tak planuje wspólnie
z Panem Burmistrzem, aby te honorowe tytułu wręczyć, jeśli wszystko dobrze pójdzie przy
okazji Dni Brzeska.

•

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że w/w projekt uchwały
dotyczy Parafii w Porębie Spytkowskiej. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez
Komisje Gospodarki Finansowej i Komisje Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji
Rewizyjnej. Czy w związku z tym projektem są uwagi?
Radni uwag nie zgłosili.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, który został przyjęty jednogłośnie (20 radnych obecnych podczas
głosowania), jak niżej :
Uchwała Nr XLII/283/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. (uchwała stanowi załącznik do protokołu).

•

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że w/w projekt uchwały
dotyczy Parafii w Szczepanowie. Projekt został również pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Gospodarki Finansowej, Komisję Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisję
Rewizyjną. Czy w związku z tym projektem są uwagi?
Radni uwag nie zgłosili.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, który został przyjęty jednogłośnie (21 radnych obecnych podczas
głosowania), jak niżej :
Uchwała Nr XLII/284/2009
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. (uchwała stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że został wyczerpany
punkt 13. Natomiast otrzymali państwo radni przed chwilą projekt uchwały w sprawie
wyrażenia
zgody
na
rozwiązanie
stosunku
pracy
z radnym. Ten projekt uchwały może być rozpatrzony przez komisje, którą Rada Miejska
powinna powołać, bo jest taki zapis w regulaminie. Rada może powołać komisje do
rozpatrzenia spraw personalnych. Natomiast tutaj po rozmowie z kolegą radnym ustalił, że nie
ma takiej potrzeby, tak więc jest możliwość zajęcia się tym tematem na dzisiejszej sesji.
Temat dotyczy Pana radnego Chruściela. Pracodawcą Pan radnego jest Starosta Brzeski.
Pismem z dnia 17 marca 2009 roku (wpływ do Biura Rady Miejskiej) Pan Starosta zwrócił się
z prośbą o podjęcie takiej uchwały. Wygląda na to, że Starosta zamierza rozwiązać umowę o
pracę z Panem radnym w trybie art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy. Natomiast Pan radny
wcześniej wnioskował do Pana Starosty, jako pracodawcy w dniu 26 lutego br. o rozwiązanie
umowy o pracę w trybie art. 30 § 1 pkt. 1 na mocy porozumienia stron. Tak więc wniosek
Pana radnego o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron był wcześniejszy z dnia
26 lutego, a wniosek Pana Starosty z dnia 17 marca o rozwiązanie stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracownika - po dwóch, trzech tygodniach po złożeniu przez niego
wniosku o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. W związku z powyższym,
ponieważ nie nastąpiło rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jako Rada jesteśmy
obowiązani taką uchwałę podjąć. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Panią mecenas.
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Radny Lech Pikuła zwrócił się z pytaniem: Czemu ta sprawa nie była przedłożona na
komisji, jak Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał pismo? Jakie jest podłoże tego
odwołania?
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk udzielił odpowiedzi informując Pana
radnego, że sprawy personalne na posiedzenie komisji merytorycznych nie trafiają. Rada
Miejska może powołać na wniosek zainteresowanego komisję do wyjaśnienia okoliczności
sprawy. Pan radny uznał, że nie ma potrzeby powoływać takiej komisji. Tak więc nie ma
seansu tworzenia takiej komisji. Wniosek wpłynął 17 marca br., sesja była 25 marca br., tak
więc było 8 dni, nazbyt wcześnie, aby ten temat przedkładać na sesji. Pan radny złożył pismo
26 lutego br., aby rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Pan Starosta w zasadzie
odmówił i w trybie art. 52 § 1 pkt. 1 bez wypowiedzenia z winy pracownika nastąpiło
rozwiązanie stosunku pracy. Powiedział, że zainteresowany udzieli wyjaśnień.
Głos zabrał Radny Józef Chruściel. Udzielił wyjaśnień informując, że podstawą
rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia jest to, że zarejestrował działalność
gospodarczą:
projektowanie
i
nadzór
budowlany
w Urzędzie Miasta Brzesko. Działalność została zarejestrowana z prostej przyczyny. Nawet
nie wiedział, że jest taki przepis, że jako pełniąc funkcje urzędnika państwowego takiej
działalności nie powinien prowadzić i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to kolega poprosił go,
aby zrobił projekt budowlany dla oddziału chorób płuc. Podjął się tego zadania i w związku
z tym ta działalność została zarejestrowana. Rok temu podjął decyzję, że odchodzi z pracy,
jednak został. W tym roku podjął decyzje, że odchodzi, stało się to trochę inaczej.
Poinformował
Wysoką
Radę,
że
odebrał
już
pismo
o zwolnieniu dyscyplinarnym, bez zgody Rady Miejskiej, tak więc trudno mu się dalej
wypowiadać na ten temat.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że można tutaj tylko tyle
dodać, że pracodawca mógł rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron. Nie
skorzystał z tej formy. Skorzystał z innej więc uważa, że jeżeli tutaj Pan radny mówi, że już
nastąpiło wręczenie wypowiedzenia to chyba trochę za wcześnie. Wypowiedzenie powinno
nastąpić dopiero po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, tak więc trochę chyba nie zgodnie
z prawem to wszystko zostało zrobione, ale nie jemu to rozstrzygać.
Radny Tadeusz Pasierb poinformował, że nie wie w tej chwili jak głosować, czy za
rozwiązaniem stosunku pracy, czy przeciw rozwiązaniu stosunku pracy z radnym. Czyli jeżeli
jest radny zainteresowany zwolnieniem to my go będziemy blokować, aby nie rozwiązali z
nim stosunku pracy?
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Radna Jadwiga Kramer - radny był zainteresowany zwolnieniem, ale
artykułu.

z innego

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że Pan radny
był
zainteresowany zwolnieniem, ale z innego artykułu. Radny wnioskował rozwiązanie stosunku
pracy z art. 30 § 1 pkt. 1, za porozumieniem stron,
a dostał z innego artykułu i zgodnie z
wnioskiem pracodawcy czyli Starosty Rada musi wyrazić zgodę. I ta zgoda jest bezwzględna
w tym sensie, że bez udzielenia zgody to rozwiązanie na mocy prawa nie nastąpi. Zostało to
zrobione wcześniej, tak więc zostało to zrobione za wcześnie. Nawet w tym trybie czyli z
art.52 § 1 pkt 1 wymagana jest zgoda Rady.
Radna Jadwiga Kramer – czyli ten artykuł 30 co był wnioskowany
o rozwiązanie za porozumieniem stron to w tej chwili go nie rozważamy, bo ostatnia decyzja
jest artykuł 52 czyli w trybie dyscyplinarnym? Czyli chodzi o tryb rozwiązania stosunku
pracy przez pracodawcę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk – jeżeli pracodawca wybrał taki tryb, to
musi być zgoda Rady. Gdyby odbyło się to za porozumieniem stron to nie byłoby takiej
potrzeby.
W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zaproponował, aby
wprowadzić pod obrady dzisiejszej sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Poinformował, że aby zmienić porządek obrad
wymagane jest przynajmniej 11 głosów.
Wniosek:
„Aby w punkcie 13 jako podpunkt 10 wprowadzić projekt uchwały
w sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Kto z radnych jest za
wprowadzeniem tego wniosku – projektu uchwały pod obrady sesji. Głosowano przy 18
głosach za, przeciw 0,
2 wstrzymujących się od głosu (20 radnych obecnych w
czasie głosowania)
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z prośbą, aby Pan radny
Chruściel nie brał udziału w głosowaniu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, który
został przyjęty przy 0 głosach za, przeciw 18, 2 wstrzymujących się od głosu. (20 radnych
obecnych podczas głosowania).
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk stwierdził, że uchwała nie została
podjęta. Pan radny Chruściel nie brał udziału w głosowaniu.
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Ad. 14.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 15.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek
pomocniczych Gminy.
Ad. 16.
Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady
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 tematu wody - ten temat był wielokrotnie omawiany. Nawet w tej sprawie odbyło
się spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej Nr 3. Efekt w tej chwili jest taki, że w
blokach komunalnych tej wody mniej ginie. Na pewno w jakiś sposób ten temat należy
rozwiązać i wypracować jakieś właściwe i sensowne rozwiązania. Spróbujemy zmobilizować
Pana Prezesa RPWiK i MZGM, aby ten problem jakoś załatwić. Faktem jest, że ta woda
gdzieś ginie, są awarie, ale przecież nie we wszystkich blokach. Temat związany z
rozliczeniem wody, a ściślej mówiąc różnicami wynikającymi pomiędzy odczytami liczników
indywidualnych, a licznikiem głównym musi zostać jakoś sensownie rozwiązany.
Dotyczy
konkursów
w
ramach
realizacji
zadań
własnych
gminy
z zakresu sportu - sprawdzaliśmy prawnie i okazuje się, że może być tutaj problem z
rozpisaniem konkursów na wszystkie sołectwa. Do konkursów
z zakresu „Kultury
Fizycznej i Sportu” mogą przystępować tylko stowarzyszenia zarejestrowane w Starostwie
bądź w Krajowym rejestrze Sądowym i dlatego też sołectwa czy osiedla nie mogą składać
ofert. Tak więc jest trochę czasu do przyszłego roku, aby ten temat dokładnie rozeznać
i sprawdzić pod względem prawnym. Jeśli będzie możliwość prawna to jak najbardziej jest za
takim działaniem.
Radna Maria Kądziołka – chodzi o to Panie Burmistrzu, że gmina ogłasza konkurs na
poszczególne sołectwa. Chcemy, aby w danym sołectwie
w ramach środków
przeznaczonych na sport zorganizować dane zadania i to określamy w ofercie konkursowej.
Nie musi konkursu wygrać stowarzyszenie, które ma siedzibę w danym sołectwie. Może
wygrać kto inny podmiot, stowarzyszenie. Chodzi o to, aby uaktywnić mieszkańców danego
sołectwa. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności z przepisami prawa. Więc tutaj ktoś Pana
Burmistrza wprowadził w błąd.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka - ten temat do następnego roku będziemy prawnie
analizować.
Dotyczy koszy na śmieci przy nowo montowanych wiatach przystankowych – te kosze
będą montowane w najbliższym czasie na przystankach przy drogach gminnych i
powiatowych.
Dotyczy
uruchomienia
placówki
Zakładu
Opiekuńczo
Leczniczego
w Brzesku – popieramy inicjatywę uruchomienie dziennego Oddziału dla dzieci z głębokim
upośledzeniem. Ona jest zbieżna z tym, co mówiła Pani radna Kramer i z tą poprawkę, która
została wniesiona do programu strategii polityki prorodzinnej. Niemniej jednak to jest dobra
propozycja, aby utworzyć taki zakład opiekuńczo leczniczy w budynku starego szpitala. Ten
oddział dla dzieci głęboko upośledzonych dziennego pobytu oraz dziennego pobytu dla osób
starszych on się dobrze wpisuje i jest to jak najbardziej słuszna inicjatywa i dlatego będzie to
popierał.
Odpowiedź na interpelacje radnej Marii Kucia.
Dotyczy zamontowania koszy na śmieci przy ulicach Brzegowej
i Piastowskiej –
to jest temat słuszny i on jak gdyby wynikał z tego sprzątania, które miało miejsce w dniu 27
kwietnia br. Przy tej okazji podziękował wszystkim za udział w tej akcji sprzątania. Akcja
była słuszna
i warto takie akcje wspierać. Montaż koszy nastąpi w miejscach dużego
natężenia ruchu pieszego, oraz na odcinkach gdzie brakuje takich koszy.
Dotyczy doposażenia placu zabaw zakupu zjeżdżalni na Osiedle Zielonka – tych
propozycji jest kilka. W budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 20.000 złotych na ten cel.
Postaramy się te pojedyncze sprawy zrealizować,
a jeśli gdzieś braknie środków to
zaproponujemy
na
następnej
sesji
zmiany
w budżecie i dołożymy tych środków na doposażenie placów zabaw.
Odpowiedź na interpelacje radnego Tadeusza Ciureja.
Dotyczy zamontowania znaku drogowego przy ulicy Na Górkach – zostaną
zmobilizowani pracownicy Urzędu Miejskiego, aby ten znak był dość szybko ustawiony.
Odpowiedź na interpelacje radnego Adama Kwaśniak.
Dotyczy napraw nawierzchni ulic po zimie – te prace się już zaczynają. Pracownicy
dokonali przeglądu dróg i ulic w gminie. Dokonano ustaleń zakresu remontów z
poszczególnymi wykonawcami. Remonty będą sukcesywnie kontynuowane. Będzie
proponował, aby zwiększyć środki na ten cel. Mimo, że na poprzedniej sesji zwiększono
środki na ten cel, ale ta zima w tym roku była trudna. Pocieszające jest to, że na przetargach,
które były ogłaszane teraz trochę zostaje pieniędzy. I jeśli tych środków zostało to musimy je
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dołożyć do dróg, bo zniszczenia po zimowe są duże. Tymi środkami nie jesteśmy w stanie
tych wszystkich napraw wykonać, tym bardziej, że środki na zimowe utrzymanie na cały rok,
które zostały zapisane w budżecie już ta zima praktycznie pochłonęła. Tak więc już teraz
trzeba myśleć, żeby mieć więcej tych środków, wtedy ten remont będzie większy.
Dotyczy utworzenia toalet dla psów – temat otwarty, działania różnego rodzaju były
podejmowane, z różnym efektem to było. Zakupione były już pakiety sanitarne dla psów,
dostępne nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim, MZGM, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
ustawiono 20 koszy na psie odchody. Temat był nagłaśniany, były specjalne ulotki o
konieczności sprzątania po psach. Nim zrealizujemy inicjatywę, o która wnosi Pan radny,
musimy ją wcześniej przeanalizować na komisjach Rady Miejskiej. Temat był podejmowany
ale on nie specjalnie się sprawdza.
Odpowiedź na zapytanie radnego Stanisława Milewskiego.
Dotyczy doposażenia placu zabaw zamontowania zjeżdżalni dla dzieci –temat jest do
załatwienia.
Odpowiedź na zapytanie radnej Ewy Chmielarz.
Dotyczy bodowy obwodnicy w kierunku Mokrzysk – kilka lat temu
w GDDK było
podpisane stosowne porozumienie. GDDK miała wyłożyć środki razem z województwem,
aby obwodnica była zrealizowana. Obwodnica Szczurowej to jest osobne zadanie. Kilka
tygodni temu był w GDDK i okazuje się, że trochę za bardzo mówiono nam, że środki na ten
cel są. W tej chwili okazuje się, że GDDK walczy o to, aby były środki na zjazd. Tak więc
następują w GDDK często zmiany i okazuje się, że mimo zapewnienia to tych pieniędzy nie
ma. Mamy takie zapewnienie, że będą robić wszystko, aby te zjazdy były wykonane. Jeśli nie
w terminie skończenia autostrady, za trzy lata, to żeby to nie trwało dłużej, takie działania
podejmuje nowy Dyrektor, aby te zjazdy były stosunkowo szybko wykonane.
Odpowiedź na zapytanie radnej Apolonii Warzecha.
Dotyczy poprawienia nawierzchni asfaltowej na torach kolejowych przylegających do
ulicy Starowiejskiej w związku z remontem ulicy Solskiego – w zasadzie ta ulica
Starowiejska to jest już drogą powiatową, musimy się porozumieć w tej sprawie. Nie bardzo
możemy na nie swojej drodze wykonywać remont i wydawać swoje środki finansowe.
Odpowiedź na zapytanie radnej Katarzyna Pacewicz Pyrek
Dotyczy remontu ulicy Starowiejskiej i poprawy stanu nawierzchni chodnika przy ulicy
Legionów Piłsudskiego – ma nadzieje, że powiat to zadanie zrealizuje jeśli chodzi o ulice
Starowiejską. Natomiast zapadlisko na chodniku powstało nad przekopem realizowanym
przez MPEC i będzie zlikwidowane w ramach gwarancji, takie mamy zapewnienia.
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Dotyczy poprawy nawierzchni ulicy Bujaka – postaramy się, aby tą drogę poprawić. W
roku bieżącym przewidziany jest pewien zakres robót jak: Utwardzenie środkowego odcinka
drogi, remont wyboi kruszywem hutniczym pozostałych odcinków drogi oraz wykonanie
nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Bujaka z ulicą Starowiejską.
Dotyczy remontu ulicy Klonowej w Jasieniu - w tej chwili przystępujemy do remontu, one
będą wykonywane również emulsją. Propozycja jest taka, aby tam gdzie drogi mają jeszcze
nośność dołożyć środków finansowych na tzw. powierzchniowe utrwalenie, czyli całą drogę
nakropić emulsją. Jeśli to jest zrobione stosunkowo wcześniej i ta emulsja ma możliwość się
wypocenia to ona wiąże się ze strukturą drogi. Taka droga zachowuje swoją nośność jeszcze
przez parę lat i nie trzeba nowej drogi wykonywać, a jest to tańsze.
Odpowiedź na zapytanie radnego Tadeusza Ciureja
Dotyczy ulicy Kołłątaja – ta droga będzie w tym roku wykonana wraz
chodnika, aby temat prawidłowo rozwiązać.

z budową

Dotyczy remontu ulic Wakacyjnej, Wodnej, Sikorskiego – wyboje na w/w ulicach będą
zlikwidowane kruszywem. Dodatkowo już utwardzono kruszywem odcinek ulicy Sikorskiego
do ulicy Solskiego w kierunku zachodnim.
Odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Kubasa
Dotyczy oznakowania dróg – problem będzie na bieżąco monitorowany.
W roku
ubiegłym dokonano wymiany częściowej oznakowania pionowego na ulicy Głowackiego,
Kościuszki i Mickiewicza montując tarcze znaków zgodnie z przepisami. Proponuje Panu
radnemu wspólny przegląd, przejście po mieście wraz z merytorycznym pracownikiem
Urzędu Miejskiego i omówić,
o które oznakowania chodzi. Te oznakowania są
sukcesywnie wymieniane. To są też dość duże koszty, a wandali którzy te znaki niszczą jest
duża grupa.
Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Ojczyka
Dotyczy środków na tenis ziemny – generalnie obecny Zarząd OKS-u podejmuje te
działania, współpraca jest dobra. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że zajęcia w sekcji
tenisa ziemnego są prowadzone w dwóch grupach – zaawansowanej oraz początkującej.
Niemniej jednak w tym przypadku należy opracować jakieś rozwiązania. Może należy
zastanowić się nad rozwiązaniem kortów i wydzierżawić te obiekty odpowiedniej osobie, aby
to prowadziła. Jest to temat do dyskusji. Jest to rozwiązanie sensowne bo ten kto to będzie na
przykład dzierżawił musi dbać o wygląd tych kortów
i o odpowiednie zyski, może
sobie uruchomić małą gastronomię itp.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk - Panie Burmistrzu, skoro są takie plany
to prosi, aby pójść właśnie w tym kierunku. Byłoby to rozwiązanie sensowe. Wydzierżawić te
korty mógłby np. któryś z trenerów. Zwrócił się z pytaniem do pana Burmistrza: Czy te tereny
to są użyczone, czy są wydzierżawione, czy to jest wieczysta dzierżawa?
Burmistrza Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił odpowiedzi informując, że Gmina w tej
chwili chce uporządkować stan prawny nieruchomości, które są przy Okocimskim Klubie
Sportowym. Generalnie klub jest za tym, aby przeprowadzić stan prawny tych nieruchomości.
Grunty są gminne, natomiast obiekty, zabudowania są teoretycznie klubu. Z przepisów
ustawy wynika, że kto jest właścicielem gruntu, to ten jest właścicielem tej nieruchomości
zabudowanej. Natomiast i tak gmina przekazuje środki na utrzymanie i wcześniej czy później
od pewnych działań związanych
z inwestycją obiektów nie unikniemy, bo one są
bardzo zdewastowane. Natomiast jeśli nie uregulujemy stanu prawnego to nie możemy
inwestować w obiekty. Możemy inwestować w teren. Tak więc są prowadzone rozmowy z
OKS i pracownikami geodezji, aby uporządkować stan prawny obiektu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że ten temat zostanie
przedłożony Panu Przewodniczącemu Komisji Oświaty, aby go przedyskutować i przemyśleć
na posiedzeniu komisji. Dać Burmistrzowi zielone światło, aby dalej podejmował słuszne
działania w tym kierunku.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka udzielił dalszych odpowiedzi.
Dotyczy pisma Dyrektorów Przedszkoli w sprawie intendentek – już w tej sprawie były
prowadzone rozmowy, temat będzie podjęty, aby znaleźć sensowne rozwiązanie tego tematu.
Dotyczy remontu ogrodzenia działki Pani Lato – Pan Lato był, rozmawialiśmy na ten
temat. Natomiast jest prawomocna decyzja wydana przez mojego poprzednika. Można
zaproponować inne rozwiązanie i w tej sprawie jesteśmy umówieni z Panią Lato na spotkanie
w maju i będzie rozmawiać jak temat rozwiązać. Jednak na dzień dzisiejszy jest prawomocna
decyzja. Niemniej jednak są możliwości rozwiązania tego tematu będziemy podejmować.
Dotyczy doposażenia placów zabaw – uważa, że skoro chcemy mieć więc tego sprzętu na
placach zabaw to tych pieniędzy będziemy musieli dołożyć. Za te pieniądze, które są
zaplanowane w budżecie gminy zakupimy to co jest możliwe.
Odpowiedź na zapytanie radnej Jadwigi Kramek.
Dotyczy komunikacji na rondzie - osobiście podziela to, co Pani radna powiedziała. Ale z
rozmów z fachowcami ta zmiana nastąpiła po, że ma poprawić sytuacje i ponoć jest mniej
kolizji, takie usłyszał uzasadnianie w GDDK. Natomiast patrząc na to rondo teraz, to
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faktycznie można zauważyć większe korki i gorzej się wjeżdża samochodem na to rondo.
Spróbujemy podjąć działania w sprawie powrotu do poprzedniego rozwiązania.
Odpowiedź na zapytanie Sołtysa wsi Sterkowiec Józefa Witka.
Dotyczy zbiórki odpadów wielkogabarytowych – będzie ta zbiórka również w tym roku
prowadzona w miesiącu maju lub czerwcu. Tak więc temat będzie załatwiony. Harmonogram
zbiórki będzie ustalony i podany do publicznej wiadomości.
Odpowiedź na zapytanie Sołtysa wsi Jadowniki Jerzego Gawiak.
Dotyczy ustawienia wiaty na przystanku w Jadownikach i montażu koszy na śmieci –
Pan Sołtys poinformował nas, że wiata została już ustawiona. Kosze na śmieci będą
montowane przy drogach gminnych jak
i powiatowych. Zadaniem tym będzie się zajmowało BZK.
Ponadto Pan Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że szczegółowe
odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone również w formie pisemnej.
Ad. 17.
Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
• Przypomniał radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2009 roku oświadczeń
o stanie majątkowym radnego. Dzisiaj jest ostatni dzień. Można takie oświadczenie
wysłać jeszcze pocztą.
• Poinformował, że Katolickie Gimnazjum w Brzesku zaprasza wszystkich radnych na
uroczystość nadania szkole imienia Świętego Stanisława ze Szczepanowa, w dniu 8
maja 2009 roku o godzinie 10-tej Kościół Świętego Jakuba w Brzesku.
• Towarzystwo Sportowo-Kulturalne działające przy Parafii Świętego Prokopa w
Jadownikach zaprasza w najbliższą niedzielę 10 mają na bieg rekreacyjny dla
wszystkich „Biegaj razem z nami”. Jest to impreza zorganizowana w ramach akcji
„Cała
Polska
biega”.
Impreza rozpocznie się o godzinie 13.30 obok budynku PSP
w Jadownikach
przy ulicy Świętego Prokopa. Zapisy do biegu rozpoczną się godzinę wcześniej. Trasa
biegu wynosi 4,5 kilometra. Start Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach o godzinie
30
13 . Bieg wzdłuż ulicy Sportowej, Bernackiego, Dylągówka, Witosa, powrót ulicą
Podgórską do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach.
Radny Adam Smołucha udzielił odpowiedzi na interpelację, którą zgłosiła Pani Maria
Kądziołka odnośnie ośrodka dziennego rehabilitacji dzieci. W tej chwili SP ZOZ mając w
planie utworzenie takiego ośrodka dziennego rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ stamtąd jest finansowanie
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działalności i do tej pory otrzymał informację, że nie ma funduszy na finansowanie tego
rodzaju działalności, a kilka tygodni temu uzyskał SP ZOZ informację, że jeżeli będzie w
stanie utworzyć taki ośrodek to dostanie dla niego finansowanie. Tak więc od 1 czerwca br.
taki ośrodek będzie uruchomiony w SP ZOZ Brzesko na terenie nowego szpitala. Ta data jest
już pewna. Od tego dnia zostanie uruchomiony. Natomiast nie wie jeszcze jak duże będzie to
finansowanie i ile dzieci będzie można przyjąć w takim ośrodku. W tym ośrodku dziecko
zostanie poddane pełnej kompleksowej rehabilitacji, opiece psychologa, terapeuty , logopedy.
Ośrodek skierowany jest stricte na rehabilitacje tych dzieci i jego finansowanie będzie oparte
o Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje rehabilitacje tych
dzieci przez 120 dni w roku, nie przez cały rok. W ciągu jednego pobytu jednego osobodnia
w zależności od wieku dziecka, to dziecko do trzech lat ma mieć zapewnioną rehabilitacje
przez 1 godzinę, od 4 do 7 lat przez 2 godziny, a od 8 do 18 lat przez 3 godziny. SP ZOZ
zapewnia dowóz tych dzieci, nie zapewnia dłużej opieki niż wynika to z tych przedziałów
godzin.
Burmistrz Grzegorz Wawryka zwrócił się z pytaniem: Czy te dzieci
w ośrodku
będą na stałe, czy to dziecko będzie na określony czas np. jednego roku? A rehabilitacja dwa
– trzy tygodnie?
Radny Adam Smołucha udzielił odpowiedzi informując, że rehabilitacja tych dzieci odbywa
się przez 120 osobodni w ciągu w roku, a więc praktycznie to dziecko przyjeżdżające na 122
osobodzień może być przez cały rok w tym ośrodku. Natomiast cały proces rehabilitacji
zależeć będzie od stanu dziecka. Będzie tam rehabilitowane przez dwa tygodnia, a może być
rehabilitowane przez kilka miesięcy. Jest również taka możliwość, że jeżeli obserwuje się u
dziecka poprawę związaną z rehabilitacją to można wystąpić do Narodowego Funduszu
Zdrowia o przedłużenie tej rehabilitacji. Dlatego zachęca Radę Społeczną Osób
Niepełnosprawnych do włączenia się
w działanie wokół tego ośrodka. Jako szpital
SP ZOZ będzie zapewniać profesjonalną, merytoryczną opiekę tym dzieciom, od strony tego
profesjonalizmu medycznego. Natomiast wiadomo, że te rodziny, te dzieci potrzebują
dodatkowego wsparcia i jeżeli pojawią się inicjatywy społeczne dla tych, którzy pozwolą na
rozbudowanie tego ośrodka, zapewnie pobytu, utworzenia przedszkola to SP ZOZ jest na tego
typu działania jak najbardziej otwarty. Tak więc zadanie to SP ZOZ będzie realizować w
takim zakresie
w jakim to będzie finansowe. Na inne przedsięwzięcia nie ma środków, ani
potencjału ludzkiego. W związku z uruchomieniem tego ośrodka SP ZOZ
w Brzesku
wystąpi do Pana Burmistrza o pomoc w sfinansowaniu powstania samej świetlicy dla tych
dzieci, ponieważ SP ZOZ posiada cały sprzęt fizjoterapeutyczny, różne gabinety będą służyły
do rehabilitacji, natomiast te dzieci będą musiały mieć świetlicę, gabinet, fotele, zabawki,
szafki gdzie przez jakiś czas będą przebywały. I tutaj bardzo prosi, jeśli będzie to możliwe,
aby Pan Burmistrz w ramach swoich środków sfinansował te potrzeby. Druga sprawa dotyczy
akcji szczepień przeciw meningokokom. Dzisiaj jedna z Pań z zarzutem wobec mnie
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wystąpiła tutaj na korytarzu: Dlaczego prowadzimy dyskryminację dzieci ze wsi ( w
Sterkowcu i Maszkienicach tych szczepień akurat nie było). Natomiast jak wszyscy wiedzą
nie było tych środków w budżecie. Teraz te środki zostały przekazane. SP ZOZ dokonał
zakupu szczepionek w trakcie przetarg. Już jest wyłoniony dostawca, terminy w związku z
tym przetargiem muszą być dotrzymane i do 15 maja br. fizycznie ta szczepionka znajdzie
się w naszym szpitalu. I po 15 maja zaczyna się drugi etap szczepień tych dzieci 6-cio letnich.
To są sześciolatki
z tamtego roku.
Radna Jadwiga Kramer – w związku z tym co Pan doktor powiedział chciałaby zaszczepić
jeszcze taką świadomość, że dzieci upośledzone umysłowo i fizycznie do 10 roku życia mają
odroczony obowiązek szkolny. Ale potem ten obowiązek szkolny mimo, że on się tak
nazywa, musi być realizowany i dobrze by było i jest możliwość poszerzenia tego ośrodka o
inne elementy już nawet na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. I należałoby się teraz
zastanowić kogo wziąć do współpracy, żeby ten obowiązek szkolny przy takim ośrodku, jeśli
tam będzie świetlica, on jest bardzo ograniczony, bo mamy do czynienia z głęboko, czasami
upośledzonymi osobami, żeby jednak ten obowiązek szkolny można było go realizować w
tym
samym
miejscu
i niemal w tym samym czasie. Sądząc, że jest to praca na przyszłość. W tym miejscu chciała
również Panu Burmistrzowi podziękować, że w tym plakacie trzecio majowym jest wzmianka
o święcie flagi. Przez wiele lat musieliśmy czekać, aby to święto flagi mogło wpisywać się w
święta majowe. Do tej pory nigdy nie było to święto w plakacie zapisane. Dlatego bardzo
serdecznie Panu Burmistrzowi za to dziękuje. Może nie jest do końca tak, jak by tego sobie
życzyła, bo nie ma miejsca, ani godziny oznaczonej, niemniej jednak ludzie się znajdą i to
święto będzie odpowiednio uhonorowane. To święto piąty rok będzie można obchodzić, ale
my jako Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie czwarty rok tak jak zawsze na Placu
Kazimierza będziemy uskuteczniać. I ma tutaj prośbę, my radni powinniśmy zaistnieć na tym
placu, zwłaszcza w godzinach wieczornych, bo nasza obecność w dniu 11 listopada nie
została w żaden sposób ani podkreślona ani pokazana, żebyśmy się znaleźli, żebyśmy się w te
patriotyczne święto jako grupa radnych pokazali się, zaistnieli i byli.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że idąc za wypowiedzią Pani radnej
Kramer
w
tym
właśnie
duchu
chciał
powiedzieć
i zaprosić wszystkich na te święta majowe. Te święta są różne. Było ostatnio wmurowanie
tablicy upamiętniającej Żydów pomordowanych w Brzesku w czasie II wojny światowej.
Dlatego serdecznie państwa zaprasza na te uroczystości, które już praktycznie od dnia
dzisiejszego się rozpoczynają.
Głos zabrał sołtys wsi Sterkowiec Józef Witek, który zaprosił na 23 maja 2009 roku na
skromny piknik pt. „Bądźmy razem”. Piknik odbędzie się
w Szkole Podstawowej w
Sterkowcu o godzinie 14-tej.
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Przewodniczący Osiedla Kopaliny-Jagiełły Edward Knaga poinformował, że Zarząd
Osiedla Jagiełły postanowił jedną rzecz, żeby poddać analizie realizacje wniosków sięgając
przynajmniej dwóch kadencji. Na każdym zebraniu ogólnym, mieszkańcy podnoszą ten
temat.
Jest
wiele
wniosków
i żeby je zrealizować z podatków to jest niemożliwe. Ale jeśli są szanse aby je realizować
poprzez część pieniędzy z unii europejskiej to proszę stukać, pukać bo to mieszkańcy was
wybrali. Dlatego będziemy stale powtarzać te same wnioski. Mają szanse, aby je wtłoczyć w
realizacje we wnioski o środki unijne. Natomiast co do wypowiedzi Pani radnej Kądziołki to
powie tak – Pani Marysiu ja nigdy się na Panią nie gniewałem, ani nie myślę się gniewać, ale
w polityce proszę Panią nie ma czegoś takiego, że ktoś podjął wniosek. Wszystkie wnioski w
Biurze Rady są kiedy, w którym roku zostały złożone, które są niezrealizowane. Jeszcze są
wnioski z 2001 roku. To nie jest patent na wniosek. To jest to co jest ważne do dnia
dzisiejszego w tej społeczności. Po to zgodził się pracować z tą społecznością, że ma
przenosić jej wnioski do Urzędu Miejskiego, a nie inaczej. I tak proszę to odbierać. Ja nie
gniewam się na nikogo. Są niektóre wnioski takie, że mieszkańcy o to proszą i tak to powinno
być. Mieszkańcy nie patrzą na nazwiska odnośnie realizacji pewnych wniosków. Natomiast
Pan Panie Burmistrzu osobiście naprawdę dużo robi, dużo drgnęło i gratuluję za ostatni rok
działalności.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – Panie Edwardzie! uspokoję Pana bo rzeczywiści
dużo wniosków z Pana osiedla było. Wnioski te jeśli byśmy chcieli zrealizować to
pochłonęłyby budżet gminy na dwa trzy lata. Natomiast faktycznie będą realizowane w
ramach różnych programów inwestycje takie jak: „Schetynówka”, przebudowa drogi na
odcinku Królowej Jadwigi, tam będą realizowane chodni. W ubiegłym roku również powstał
piękny obiekt sportowy Orlik (kto przyjedzie to mówi, że mamy najładniejszy obiekt
w
Polsce), będzie również zrealizowany parking, jest również składany wniosek na 30
milionów
złotych
i
ona
głównie
będzie
dotyczył
tego
osiedla
i jeśli uzyskamy środki to najwięcej Pana osiedle na tym zyska. Tak więc to osiedle będzie
miało dużo wniosków zrealizowanych.
Radna Maria Kądziołka w nawiązaniu do tematu, który Pan doktor Smołucha radnym
zasygnalizował poinformowała, że ważne działania są podejmowane. Wreszcie tutaj, na
naszym terenie coś dla dzieci niepełnosprawnych się robi, a dotyka to tych najbardziej
pokrzywdzonych przez los i na pewno Panie doktorze Rada Społeczna włączy się całym
sercem w podejmowane działania. Z wypowiedzi Pana doktora wynika, że nie będzie
przeszkód, gdyśmy chcieli poszerzyć zakres usług dla dzieci niepełnosprawnych. Te dzieci
przestałyby już dojeżdżać do Tarnowa, Jadownik Mokrych i innych miejscowości. Zostałyby
tutaj na miejscu,
a środki z ich dowozu zostałyby w gminie i będzie można je
przeznaczyć właśnie na ten zadania.
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Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka – tylko Pani Mario: Ja nie wiem czy przez SP ZOZ
i przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest ta forma zachowana, dopuszczalna. Bo tutaj Pan
doktor mówił o rehabilitacji. Natomiast z innych środków, bo tam gdzie my wozimy dzieci to
mamy na to subwencję oświatową. Dowozimy dzieci do różnych ośrodków zgodnie z
orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zgodnie z życzeniem rodziców tych
dzieci. Dzieci głęboko upośledzone nie są dowożone. Mają zajęcia rewalidacyjnowychowawcze w domach, do których przychodzą nauczyciele digofreno-pedagodzy. Byłoby
idealnym rozwiązaniem, aby to mogło funkcjonować, ale boję się, czy szpital może
realizować inne funkcje, bo zadaniem szpitala jest leczyć.
Radna Maria Kądziołka – jestem przekonana że taka forma montażu finansowego jest
dopuszczalna. Szpital swoje zadania będzie wykonywał – rehabilitację, jest rzeczą normalną,
że może być współfinansowanie dwóch jednostek samorządowych /powiatu i gminy/. Dlatego
zwróciła się z prośbą do Pana doktora Smołuchy, aby szpital zasięgnął opinii Narodowego
Funduszu Zdrowia, czy jest możliwe poszerzenie działalności rehabilitacyjnej o zadania
oświatowe, które będzie finansowała gmina. Jest to do zrobienia. Następnie zwróciła się do
Pana Edwarda – ja zadałam tylko jedno pytanie, co Pan zrobił dla swojego Osiedla, gdy był
Pan radnym. Pan cały czas nas tutaj atakuje, że mało się robi na osiedlu. A jest to nieprawda,
Pan Burmistrz pokazał tylko część zadań zrealizowanych na Osiedlu w ciągu tych dwóch lat
naszej działalności. A co Pan zrobił będąc radnym?.
Ad. 18.
Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu programu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk
zamknął obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
00

00

Obrady sesji Rady Miejskiej w Brzesku trwały od godziny 10 do 16 .

Protokołowała

Inspektor
Bogumiła Łanocha
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