P R O T O K Ó Ł Nr LIV/2010
z obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu:
31 marca 2010 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 20 radnych:
Radny (a):
1. Brzyk Franciszek,
2. Ciurej Tadeusz,
3. Chmielarz Ewa,
4. Chruściel Józef,
5. Góra Stanisław,
6. Kądziołka Maria,
7. Klimek Leszek,
8. Klimek Mieczysława,
9. Kramer Jadwiga,
10. Kubas Józef,
11. Kucia Maria,
12. Kwaśniak Adam,
13. Milewski Stanisław,
14. Ojczyk Krzysztof,
15. Pacewicz - Pyrek Katarzyna,
16. Pasierb Tadeusz,
17. Pikuła Lech,
18. Smołucha Adam,
19. Warzecha Apolonia,
20. Wiśniowski Mirosław.
Radny nieobecny usprawiedliwiony Marek Adamczyk.
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Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka,
2. Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel,
3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha,
4. Sekretarz Gminy Stanisław Sułek
5. Zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.
Ad 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk otworzył obrady LIV Sesji Rady Miejskiej
w Brzesku. Powitał zebranych na sali obrad Radnych, Panów Burmistrzów, Panią Skarbnik oraz
zaproszonych gości. W obradach sesji uczestniczyło 20 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 było - Przewodniczący stwierdził, że
materiały zostały doręczone prawidłowo.
Przed sesją radnym został dodatkowo doręczony projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Brzesko do Stowarzyszenia Borzęcińsko - Radłowskiej Grupy działania z siedzibą w Warysiu , jest to
projekt zgłoszony przez Pana Burmistrza . Prosi projektodawców o zgłoszenie powyższego projektu
uchwały do porządku obrad i krótkie jego uzasadnienie.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek przedstawił uzasadnienie do powyższego projektu uchwały.
Radna Maria Kądziołka zapytała, dlaczego w porządku obrad dzisiejszej sesji brak jest projektu
uchwały

w sprawie parkingów.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że był plan, aby ten projekt uchwały wprowadzić do
porządku obrad dzisiejszej sesji, ale była również prośba ze strony pana Burmistrza, aby w związku
z rozstrzygnięciem konkursu na dyrektora BOSiR przesunąć termin przyjęcia tej uchwały, a tym
samym dać szanse nowemu dyrektorowi na zapoznanie się z tym tematem. Prawdopodobnie, w
miesiącu kwietniu ten projekt zostanie uchwalony.
Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek

poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały był

przedmiotem obrad również na jej komisji. Jednak komisja nie mogła się doprosić od pana dyrektora
Waresiaka harmonogramu wprowadzenia jej w życie. Gdyby ta uchwała była dzisiaj wprowadzona
do porządku obrad, to i tak by była przeciwna, aby ją podejmować, gdyż byłby potem kłopot
wprowadzenia jej w życie.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad w pkc. 13 ppkt. 9 projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do
Stowarzyszenia Borzęcińsko- Radłowskiej Grupy Działania z siedzibą w Warysiu.
Wniosek przegłosowano 17 za – jednogłośnie /17 radnych obecnych na Sali obrad/
Po czym przedstawił porządek obrad LIV sesji wraz ze zmianami, jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie

protokołu

Nr

LIII/2010

z

sesji

Rady

Miejskiej

odbytej

w

dniu

3 marca 2010 roku.
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, oraz Społecznej Komisji
Mieszkaniowej za okres od ostatniej sesji.
11. Informacja nt. wieloletniego rozwoju budownictwa komunalnego oraz kierunków ładu
przestrzennego w Gminie Brzesko.
12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem
terenów zielonych.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
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1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko,
2) ustalenia uprawnień do bezpłatnych, specjalnych i ulgowych przejazdów autobusami
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku,
3) ustalenia systemu stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku,
4) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Brzesko i ustalenia ich przebiegu,
5) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku / ul. Kryształowa/,
6) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /ul. Perłowa /,
7) nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /Aleja Solidarności/,
8) przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko na lata 20102013,
9) w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia Borzęcińsko- Radłowskiej Grupy
Działania z siedzibą w Warysiu.
14 .Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
16.Odpowiedzi na zapytania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy.
17.Wolne wnioski i zapytania.
18.Zamknięcie obrad sesji.
Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Protokół z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 3 marca 2010r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej w Brzesku, nikt nie wniósł do niego poprawek w związku z powyższym Przewodniczący Rady
Miejskiej poddał pod głosowanie jego przyjęcie – głosowano 17 za – jednogłośnie / 17 radnych
obecnych na Sali obrad/ Protokół został przyjęty.
Ad.4. Interpelacje radnych.
Interpelacje pisemne zgłosili radni:
Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek w trosce o środowisko naturalne uważam, że nasz Urząd i
podległe jemu jednostki powinny się ubiegać o Certyfikat Zielonego Biura. Jest on przyznawany
wszelkim instytucjom, które w należyty sposób wykorzystują papier, czyli np. drukują dokumenty
dwustronnie. Jako gmina powinniśmy wspierać wszelkie działania proekologiczne uświadamiające
społeczeństwu, że wiele dóbr ziemskich nie jest odnawialnych , a niektóre regenerują się zbyt
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wolno w stosunku do potrzeb. Projekt obejmujący działania z zakresu Certyfikatu Prowadzi
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
Radny Józef Kubas zapytał:
1. Jak gminna wieść niesie, bogaty pan x, kupił dawne zabudowania firmy BACUTIL przy ul.
Przemysłowej /Zydronia w Brzesku

na działce nr 1361/1 i planuje wybudować

w tych

pomieszczeniach Wytwórnie Mas Bitumicznych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Czy to prawda
panie Burmistrzu pytają

zrozpaczeni mieszkańcy ul. Przemysłowej i Przemysłowej-Bocznej z

Brzeska. Jako biolog i ekolog chciałbym wraz z mieszkańcami tych terenów ,stanowczo
zaprotestować

przeciwko takiej lokalizacji nowego zakładu,

który znacząco pogorszy stan

środowiska zlokalizowanych w tym rejonie domów, osiedla domków jednorodzinnych a także
bloków mieszkalnych. Urząd Miejski w Brzesku wydał pozwolenie na budowę w tym rejonie
domów, oraz nowo powstałego nowego osiedla domków. Czy również pozwoli na ekologiczna
katastrofę tego terenu. Negatywny wpływ takiego zakładu na zdrowie ludzi, opisany został w
piśmie protestacyjnym państwa Garbieniów

do Burmistrza Brzeska. Aby uzmysłowić sobie

zagrożenie dla mieszkańców, działalnością asfaltowni Wytwórni Mas Bitumicznych -Nowa Wieś w
Strzelcach Opolskich dołączył informacje internetowe.
2. Z nadejściem wiosny wszyscy sprzątają. Są to firmy prywatne, BZK, mieszkańcy prywatnych
posesji. Nie widać tych wiosennych porządków na obrzeżach ulicy Okocimskiej w Brzesku od
stadionu OKS do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zalegające na ziemi od lat liście, połamane
drzewa i krzewy to smutny obraz naszego brzeskiego krajobrazu.
Może „czynem społecznym „ okolicznych mieszkańców, lub wykorzystując energię bezrobotnych
udałoby sie przywrócić temu terenowi estetyczny charakter.
Radny Adam Kwaśniak
1. Zwrócił się z prośbą o systematyczne sprzątanie nowo wybudowanego parkingu

na ul.

Głowackiego przez odpowiednie służby. Z parkingu codziennie korzysta duża liczba
użytkowników, co wykorzystują firmy reklamujące się na ulotkach wkładanych za
wycieraczki samochodów. Obserwując zachowanie kierowców można zauważyć, że kiedy parking
jest posprzątany zabierają ulotki do samochodu lub wrzucają do koszy, natomiast przy
zaśmieconym parkingu wyrzucają obok samochodów. Pogarsza to czystość i estetykę centrum
miasta.
Proszę również o wymianę żarówki w lampie w głębi parkingu dla poprawy bezpieczeństwa
użytkowników.
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2. Wnioskuję o usunięcie z centrum miasta kiosku Ruchu, który w opinii mieszkańców jest
nieestetyczny.

Od

dłuższego

czasu nie jest w nim

prowadzona żadna działalność

handlowa. W tej chwili służy za toaletę miejską i miejsce do podrzucania śmieci. Jeżeli umowa z
Ruchem uniemożliwia usunięcie z tego miejsca kiosku, wnioskuję o jego wymianę na bardziej
nowoczesny i estetyczny.
3. W związku z ponawianymi interwencjami mieszkańców ul. Nowej zwracam się z prośbą
o załatwienie tej sprawy. Wyjaśnienia, że zbiorniki nie zagrażają bezpieczeństwu nie uspokoiły
mieszkających w pobliżu osób starszych. Najlepszym i tanim rozwiązaniem byłoby zasypanie ich
piaskiem.
4. Interpelację w tej sprawie złożyłem 25 marca 2009 r. na prośbę mieszkańców tej
części miasta oraz użytkowników ogródków działkowych. Na podstawie notatki służbowej
z dnia 11 grudnia 2009 r. można wnioskować, że istnieje możliwość załatwienia tej sprawy.
Proszę o informację o możliwym terminie realizacji tej inwestycji.
5. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców odbiorem odpadów wielkogabarytowych
zwracam się z zapytaniem, czy w bieżącym roku byłaby możliwość przeprowadzenia tej akcji
dwukrotnie, tj. na wiosnę i jesienią.
6. Radny zwrócił się z prośbą, by w razie konieczności przycinania drzew i krzewów, działania te
prowadzić wczesną wiosną i przez odpowiednie osoby. Mieszkańcy zgłaszają, że czasami drzewka
przycinane są w pełni lata, przez osoby sprzątające chodniki.
7. Poprosił o rozważenie możliwości utworzenia w lokalu przy ulicy Rynek 16 świetlicy dla
emerytów z osiedla Stare Miasto, Brzezowieckie oraz Ogrodowa-Kościuszki.

Te osiedla

zamieszkuje duża grupa ludzi starszych. Usytuowanie w centrum miasta takiej świetlicy byłoby
wygodne i łatwo dostępne dla wszystkich chętnych.
Radna Jadwiga Kramer :
Mieszkańcy ul. Robotniczej położonej w sąsiedztwie Pomianowskiego Stoku , na którym buduje się
drogi i inną infrastrukturę, proszą o ujęcie w planie poprawy nawierzchni dróg, sięgacza ul.
Robotniczej, który jest drogą gminną. Droga ta jest błotnista i nie utwardzona. Można by tego
dokonać dwuetapowo . Najpierw nawieźć materiały utwardzające

i podbudowując, a w

następnym roku wykonać nakładkę asfaltową. Wg opinii tych mieszkańców, zadanie to można by
również wykonać równolegle z budową infrastruktury na Pomianowskim Stoku, a nawet sugerują,
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że może dałoby się włączyć utwardzenie tego krótkiego odcinka do zadania wykonywanego na
uzbrajanych przez gminę terenach Pomianowskiego Stoku. Proszę o rzetelną odpowiedź, którą
zobowiązuję się udostępnić zainteresowanym.
Radny Stanisław Milewski :
W związku z tym iż w dniu dzisiejszym kończy się koncesja

dla BIOSOLID w Buczu, radny

zawnioskował do Burmistrza Brzeska o naprawienie bardzo zniszczonej drogi dojazdowej

do

Biosolid. Został tam już nawieziony kamień, radny poprosił, aby odpowiedzialne w UM osoby
zadbały by ta droga została doprowadzona do stanu używalności.
Radny Franciszek Brzyk
Do złożenia dzisiejszej interpelacji skłoniły mnie trzy powody: dyskusja na temat budownictwa
komunalnego na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki finansowej RM w dniu 22.03.2010,
informacja nt. wieloletniego rozwoju budownictwa komunalnego oraz kierunków ładu
przestrzennego w Gminie Brzesko, która stanowi pkt 11 dzisiejszego porządku obrad, artykuł
(wywiad) w lutowym numerze B1M pt. „Mieszkaniowy plan" wraz z komentarzem
przewodniczącego RM.
Analizując przedstawione wcześniej materiały nasuwa się szereg pytań i wątpliwości zarówno co
do zasadności niektórych pomysłów, ale głównie rzetelności i jasności w zakresie
przedstawianego problemu ze strony osób które go przedkładają opinii publicznej. Moje
pierwsze pytanie brzmi: co jest rzeczywistą informacją na temat rozwoju budownictwa
komunalnego, informacja pana Burmistrza przedłożona na dzisiejszą sesję, czy „Mieszkaniowy
plan" z-cy burmistrza w lutowym numerze BIM. Pytania kolejne dotyczą rzetelności informacji i
rzeczywistych zamiarów władz Gminy. W projekcie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010
Gminy Brzesko przedstawionej na dzisiejszą sesję jest propozycja zwiększenia środków w Dz.
700- na zadaniu ITK/23 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
okresów przyszłych. Pierwotnie w budżecie była to kwota 50.000.00 zł, powiększona
autopoprawką Burmistrza w dniu 30.12.2009 roku o dalsze 100.000,00 zł. Według informacji
przedstawionej przez Pana Burmistrza na ostatniej Komisji GF, zwiększone środki są potrzebne
na opracowanie dokumentacji bloku komunalnego. W dniu 19 marca na stronie internetowej
Gminy Brzesko pojawiła się informacja, że w dniu 5 lutego 2010 roku

Naczelnik Wydziału

Infrastruktury Komunalnej wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu publicznego
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantów Brzesku".
W artykule „Mieszkaniowy plan" czytamy: „Pierwszym poważnym zadaniem realizowanym w
tym roku będzie remont budynku starej poczty znajdującej się przy ulicy Browarnej.
Wiceburmistrz zapewnia, że w budżecie gminy zabezpieczono kwotę niezbędną na
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wykonanie drugiego inwestycji, czyli wykonanie dokumentacji technicznej"; „ W tym roku
przygotowana zostanie dokumentacja techniczna (bloku komunalnego), na którą w
budżecie zabezpieczono odpowiednie fundusze.
Moje pytanie brzmi, na co więc zwiększenie środków, skoro na wszystko fundusze zostały
zabezpieczone, kto mija się z prawdą?. Tym bardziej, że potwierdza taką sytuację Przewodniczący
RM: „Rada Miejska, na wniosek burmistrza dodatkowo zabezpieczyła 100.000 złotych na
zaprojektowanie nowego budynku". Na co i czy dodatkowo na projekt nowego budynku z
autopoprawek burmistrza przedstawionych 30 grudnia 2010 roku raczej trudno wnioskować. W
uzasadnieniu zwiększenia można tylko przeczytać: „rezerwa celowa na opracowanie
dokumentacji okresów przyszłych. Zaplanowanie środków na dokumentację okresów
przyszłych w rezerwie celowej pozwoli na ich wykorzystywanie bez konieczności
dokonywania zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej." W tym miejscu nasuwa się taka
uwaga. Idąc takim tokiem rozumowania postępowania jak przedstawiony wcześniej można w
budżecie zabezpieczyć nawet kwotę 1000,00 zł i powiedzieć, że wszystko się pod nią kryje, a
potem tylko zwiększać rezerwę celową. A przecież Gmina realizuje budżet zadaniowy i niemal
wszystkie zadania są w nim szczegółowo opisane. Można więc było wpisać do dokumentacji
okresów przyszłych, zarówno pocztę, blok komunalny itd. Tym bardziej, że z lektury Bim - u
wynika, że było to zaplanowane, zwłaszcza w sferze finansowej. . Potwierdza to zresztą
kolejny raz Przewodniczący RM: „W roku ubiegłym burmistrz wystąpił o ustalenie dla gminy
realizacji celu publicznego, jakim jest budowa budynku komunalnego przy osiedlu
Partyzantów".

A

może

prawda tkwi

gdzie

indziej,

tym

bardziej,

że już wcześniej

wspominałem, kto i kiedy wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji bloku komunalnego.
Wyjaśnienia wymaga jeszcze sprawa finansowania budowy zarówno bloku komunalnego jak

i

budynku socjalnego. W informacji Pana Burmistrza czytamy: „Ze względu na duże koszty projektu
całego budynku rozważane jest zlecenie projektu części budynku. Jest to uzasadnione również
tym, że Gmina nie będzie mogła ze względów finansowych podjąć się budowy całego obiektu,
bardziej wskazane jest podzielenie całej inwestycji na etapy." O budowie budynku socjalnego czy
to na bazie starego projektu czy nowego w informacji nie ma ani słowa. A co na to z-ca
burmistrza. W tym miejscu ponownie odwołuję się do Mieszkaniowego planu: „Środki pozyskane
ze sprzedaży tej działki mogłyby zostać przekazane na realizację pierwszego etapu budowy bloku
komunalnego, jaka planowana jest przy ulicy Partyzantów"; „środki na jej realizację (budowa
bloku komunalnego) pochodzić będą ze środków własnych gminy, w tym także ze zbycia
nieruchomości przy Placu Kupieckim. Ponadto władze gminy rozpoznają sytuację w zakresie
pozyskania dofinansowania zewnętrznego". Jaka szybka zmiana z trybu przypuszczającego na
oznajmujący. A w zakresie budowy budynku socjalnego czytamy: „Planowana jest zmiana planu
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zagospodarowania przestrzennego dla skraju Pomianowskiego Stoku, gdzie przewiduje się
budowę wielorodzinnego budynku socjalnego. Po zakończeniu przygotowań, co nastąpi
najprawdopodobniej w roku 2011, nastąpi przejście do kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.
Samorząd przewiduje pozyskanie znacznego dofinansowania budowy ze środków zewnętrznych".
Jak zatem widać, za-ca planuje, przewiduje a burmistrz w informacji milczy. Jak więc ma
wyglądać w rzeczywistości finansowanie planowanych inwestycji w kontekście aktualnych
możliwości budżetu Gminy, w układzie wieloletnim? Dlaczego w toku dyskusji na ostatnim
posiedzeniu Komisji GF , nie przedstawił Pan burmistrz wspomnianej informacji, skoro była ona
przygotowana już 11 marca i jak wynika z podpisu jest oficjalnym stanowiskiem Pana w tej
kwestii? Aby nie być posądzonym o promowanie się, nie przedstawiłem żadnych opinii i sugestii w
zakresie rozwiązywania problemów mieszkaniowych. Mam nadzieję, że zgodnie z wnioskiem
Komisji GF oraz wolą Pana Burmistrza odbędzie się merytoryczna debata co do kierunków i
możliwości realizacji zadań w tym zakresie.
Ad.5. Zapytania radnych
Zapytania zgłosili:
Radny Tadeusz Ciurej zawnioskował o zamontowanie progów zwalniających na ul .Łaczyska
i 2 progów na ul.Bagiennej.
Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek zapytała , kiedy zostanie rozpoczęty remont ulicy Solskiego . Na
ulicy Solskiego za skrzyżowaniem z ul. Starowiejską jest przystanek autobusowy na którym panuje
ogromny bałagan , radna poprosiła aby go posprzątać.
W ostatnim czasie rozpoczęto przycinanie drzew w mieście. Drzewa są bardzo mocno przycięte ,ale
nikt nie dba o to aby zabezpieczyć miejsca w których zostały przycięte. Należy to uczynić zaraz po
przycięciu ponieważ te drzewa z tego powodu niesamowicie „ cierpią”, zbyt gwałtowne przycięcie
może spowodować uschnięcie tych drzew , a chyba nie o to chodzi.
W imieniu dyrekcji przedszkola Nr 10 w Brzesku radna poprosiła

aby znajdujące się w tym

przedszkolu mieszkanie służbowe pozostało do dyspozycji przedszkola, szczególnie na poszerzenie
oddziału integracyjnego placówki.
Radny Stanisław Góra zapytał:
Program ORLIK dotyczący LZS - jaki jest jego obecny stan, kiedy będzie realizowany i jaki jest
przypuszczalny termin jego realizacji,
Dotacja do dróg dojazdowych do pól – te dotacje od lat się nie zmieniają jest to kwota około 8 tysięcy
złotych .Za taką kwotę kilka lat temu można było wybudować drogę a dzisiaj co za to można zrobić to
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wszyscy wiemy . Może należałoby porozmawiać lub wystąpić z pismem do Urzędu Marszałkowskiego
czy są szanse urealnienia tych kwot, bo zaniedbania z roku na rok rosną w tym zakresie. Jeżeli nie
otrzymamy więcej pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego to należy się zastanowić czy z budżetu
Gminy nie należy przeznaczać na ten cel większych środków finansowych.
Od dwóch lat łącznie z Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej staramy się w Zarządzie
Dróg Powiatowych o

utworzenie przejścia dla pieszych na przeciw Can Pack. Przejście jest tam

bardzo potrzebne bo pracuje tam bardzo duża ilość osób .Procedura w tym zakresie trwa już prawie
dwa lata dlatego bardzo prosi aby Zarząd Dróg Powiatowych potraktował tą sprawę poważnie.
Radny z przykrością stwierdził że stan dróg powiatowych na terenie Poręby Spytkowskiej jest
katastrofalny, rodzi się pytanie kiedy ZDP przejedzie drogą powiatową przez Porębę Spytkowską i
zobaczy konary drzew stwarzające zagrożenie i zaniedbane rowy przydrożne.
Radny Józef Kubas zwrócił uwagę na profesjonalne wykonywane remonty dróg na terenie miasta
Brzeska. Radny poprosił Pana Burmistrza,

aby zobowiązał właściciela tablicy informacyjnej

ustawionej przez Koło Łowieckie obok rancza PASJA o usunięcie z tablicy błędnej pisowni .
Radna Ewa Chmielarz

poprosiła o udzielenie odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w dniu

25.11.2009 r. w sprawie działki nr 816 w Mokrzyskach.
Radny Adam Smołucha

zawnioskował, aby

spowodować by usunięte zostało rumowisko po

rozebranym budynku mieszkalnym w Jadownikach na ul. Środkowej. To rumowisko w chwili obecnej
zamieniono na wysypisko śmieci dlatego prosi o interwencję w tej sprawie.
Radny Lech Pikuła zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej, dlaczego dopiero w połowie miesiąca
marca br., po interwencji gazety TEMI

na stronie internetowej ukazały się

oświadczenia

majątkowe radnych za 2008 rok, jest to niedopatrzenie.
Prawie wszyscy radni otrzymali smutne pożegnalne pismo od dyrektora BOSiR Pana Jana Waresiaka,
podobno dzisiaj pan dyrektor kończy pracę , jest zwolniony, dlatego zapytał na jakiej podstawie
i jakie były przyczyny tego zwolnienia .
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał radnemu Pikule, że pan radny Pikuła m.in. głosował za
wprowadzeniem zmian do Statutu BOSiR . Konsekwencje tego są takie, że statut ten wprowadził
kadencyjność i zmiany organizacyjne jak również wprowadzenie konkursu. Konkurs na dyrektora się
już odbył i pan radny powinien wiedzieć skąd ta zmian wzięła, bo brał pan w tym czynny udział.
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Pisma Pana Dyrektora Waresiaka nie zna, bo go nie otrzymał. W kwestii oświadczeń przypomniał, że
należy o to zapytać administratora strony.
Radna Maria Kądziołka poprosiła, aby przy analizie wykonania

budżetu

znalazły się środki

finansowe na wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Buczu. Uczestniczyliśmy w Zebraniu
Wiejskim w Buczu i wiemy jakie jest rozgoryczenie mieszkańców . Przez 13 lat nie została wykonana
elewacja budynku, boisko sportowe itd. Ostatnio, ok. 2 miesiące temu, tutaj na sesji dowiedzieliśmy
się że została przygotowana koncepcja budowy sali sportowej o której istnieniu nikt nie miał
zielonego pojęcia. Ta koncepcja została przygotowana i leżała w biurku.
Ponadto radna zapytała obecnego na sali obrad posła Jana Musiała – co zostało zrobione
w sprawach związanych ze zniszczeniami spowodowanymi przez dziki. Pan poseł poinformował nas
kilka miesięcy temu, tutaj na sesji, że złoży dezyderat w tym temacie, oczekuje wyjaśnień w tej
sprawie. Mieszkańcy są też tym zainteresowani, gdyż dziki dalej szaleją. Jakie kroki podjęto w tej
sprawie?.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, niektórzy mieszkańcy z budynku Pod Zegarem zgłaszali
kilka razy, że z lampy, która została zamontowana do oświetlenia przejścia do przedszkola , odbywa
się nielegalny pobór prądu przez innych mieszkańców tego budynku. Poprosił, aby zająć się tym
tematem , czy faktycznie taki proceder ma miejsce?
Czy jest możliwość sfinansowania w ramach posiadanych środków na remonty wykonania remontu
części chodnika przed głównym wejściem do szkoły podstawowej w Okocimiu tj. wymiany starego
kamienia na kostkę brukową, tak aby to wejście do szkoły wyglądało estetycznie?.
Następnie korzystając z obecności na Sali posiedzeń Komendanta Powiatowego policji w Brzesku
oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej w Buczu, przewodniczący poruszył temat pisma jakie zostało
złożone do Rady Miejskiej przez Radę Sołecką wsi Bucze /przewodniczący odczytał przedmiotowe
pisma do wiadomości Rady Miejskiej /. Pismo dot. nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego
w zakresie przewozu młodzieży gimnazjalnej z Bucza do Brzeska, zostanie przekazane, aby Pan
Komendant mógł się do niego odnieść. Drugie pismo dot. braku w budżecie Gminy na 2010 rok
inwestycji na terenie wsi Bucze.
Głos zabrali przedstawiciele RS wsi Bucze Pan Smulski i Zachara.
Włodzimierz Smulski przedstawiciel RS wsi Bucze - poinformował, powyższe pismo zostało dlatego
złożone do Rady Miejskiej, gdyż otrzymywaliśmy wiele sygnałów od mieszkańców, że w budżecie br.
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nie ma zapisanych żadnych inwestycji na terenie naszego sołectwa. Wiemy, że niektórzy z radnych
poczuli się tym pismem dotknięci i urażeni, ale my absolutnie nie mieliśmy takiej intencji, aby
kogokolwiek obrażać, chcemy współdziałać, a nie dzielić.
Prawdą jest że w Buczu nie ma żadnego chodnika, a w każdej innej miejscowości chodniki są
budowane, jest to sprawa bezpieczeństwa bardzo istotna i nie należy się gniewać z tego powodu.
W Buczu występuje drastyczna sytuacja jeśli chodzi o bazę sportową przy szkole. Brak jest boiska
i hali sportowej, dzieci nie mają gdzie uprawiać sportów takich jak koszykówka, piłka ręczna czy
siatkowa. Mieszkańców to bardzo boli, bo widzą że gdzie indziej takie inwestycje są jak np. hala
sportowa w Okocimiu czy Jasieniu. Elewacja na budynku jest też niedokończona, mimo iż jest to
kwota niewielka. Pan Smulski nalega i prosi, aby tą bazę sportową poprawić, bo trudno dzieciom
rywalizować z innymi jeśli nie ma się podstawowych boisk przyszkolnych. U nas sytuacja jest
drastyczna, bo np. w niektórych miejscowościach jak Mokrzyskach czy Porębie, Jasieniu

mają

porządne boiska przyszkolne i przyzwoite hale. W Buczu mieszkańcy wyrażają pewne rozgoryczenie
które jest zaakcentowane w tym piśmie, nalegamy i prosimy aby tą bazę zacząć już poprawiać. Pięć
lat temu została opracowana koncepcja budowy Sali gimnastycznej, dziękuje Pani Radnej
Kądziołkowej za poparcie tego wniosku i za to że poruszyła ten temat.
Wiemy że problem ten jest szerszy, w naszej gminie przy 5 szkołach podstawowych brak jest Sali
gimnastycznej. Nie należy się obrażać i podejść do tematu spokojnie, przemyśleć i podjąć rozsądne
kroki.
Komendant Powiatowy Policji Robert Biernat

ustosunkował się do pisma RS wsi Bucze dot.

dowozu dzieci i młodzieży do gimnazjum. Problem ten jest już policji znany, przekaże powyższe
pismo policjantom do stosowania. Jeśli chodzi o

przeładowane BUS-y,

Policjanci w Brzesku

kontrolując te pojazdy sprawdzali dowody rejestracyjne i okazało się po ich sprawdzeniu że do tego
pojazdu mogły jeszcze wsiąść 2 lub 3 osoby. Są to samochody ciężarowe przerabiane po to, aby
weszło do nich więcej osób. My w tym zakresie prawa zmienić nie możemy. Po zgłoszeniu przez
jednego kierowcę MPK takiego przypadku przeprowadziliśmy kontrole autobusów, okazało się że są
wysyłane do przewozu autobusy o mniejszym tonażu, więc może wydawać się, że te autobusy są
przeładowane. Jeśli będą one większe to zapewne odbije się to na finansach gminy. Pan Komendant
poprosił o zainteresowanie się odcinkiem ulicy od Uczestników Ruchu Oporu do Ogrodowej, gdzie
jest bardzo dużo przejść dla pieszych nie oznakowanych. Brakuje w wielu miejscach pasów i piesi na
pamięć wchodzą na ulicę bo wiedzą ,że w tym miejscu jest przejście dla pieszych jak np. w okolicy
przystanku autobusowego jak również pod Alti. Będziecie państwo dyskutować na temat mieszkań,
prośba, aby ustalając lokalizację nie skupiać takich obiektów w jednym miejscu. Należy sobie zdać
sprawę, że w budownictwie komunalnym mieszkają również rodziny patologiczne jak np. na osiedlu
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Ogrodowa, gdzie grupa młodzieży demoluje całe osiedle i jest już wystosowanych 46 wniosków
o ukaranie. Ponadto Pan Komendant zwrócił uwagę na sposób wypełniania przez radnych
oświadczeń o stanie majątkowym radnego.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał przedstawicieli RS wsi Bucze, czy ich zdaniem ta kadencja
Rady Miejskiej zaniechała coś, czegoś nie zrobiła , czy zrobiła coś źle lub mało środków przekazała na
Bucze. Z informacji jakie posiada przez ostatnie dwa lata na sołectwo Bucze zostało przekazane
bardzo dużo środków finansowych jak np. na utworzenie najnowocześniejszego przedszkola?.
W budżecie gminy jest wydzielona kwota pół ml. złotych na remonty placówek oświatowych i środki
te będą przeznaczane na najpilniejsze remonty, które wynikają z decyzji właściwych organów
i potrzeb w tym zakresie zgłaszanych przez dyrektorów. Nie należy się licytować, że tylko w Buczu
nie zrobiono nic od strony bazy sportowej. Była dosyć konstruktywna, ale zarazem cierpka dyskusja
na Zebraniu Wiejskim, w której braliśmy udział z innymi radnymi. Odnieśliście się również państwo
do budowy hali sportowej przy SP Nr 3 w Brzesku. Jest to największa szkoła, chodzi tutaj najwięcej
dzieci, jest to szkoła, w której remontów i modernizacji nie było od 30 lat . Dopiero w roku ubiegłym
zostały przeprowadzone gruntownie remonty instalacji, została wykonana dokumentacja na tą halę
sportową.
W międzyczasie w Buczu za jego pierwszej kadencji, została wybudowana nowa część szkoły
i przedszkole, były to państwa wnioski

zgłaszane na zebraniach wiejskich. Był to pierwszy

i podstawowy wniosek zgłaszany na zebraniach i bardzo słusznie, wszyscy wiemy że w tej chwili
przedszkola są przepełnione i miejsc w nich brakuje. W jego odczuciu nie jest tak, że jest jakakolwiek
rażąca niesprawiedliwość oraz że zostaliście państwo skrzywdzeni przynajmniej za te ostatnie dwa
lub trzy lata. Tak zdaniem Pana Przewodniczącego nie było. Nie da się nagle zrobić wszystkiego, tj.
dróg, salę gimnastyczną , boiska sportowe, w jednej miejscowości, a w innych miejscach nie zrobić
nic. Niestety tak być nie może i pewnie nie będzie, bo gdyby nawet Pan Burmistrz bardzo chciał to
jednak ten głos stanowiący mają na końcu radni. Macie państwo jednego radnego i nikt sobie nie
pozwoli z pozostałych radnych, aby 90% środków szło na modernizacje tylko na wieś Bucze. Prawdą
jest, że nie tylko Bucze ale i Mokrzyska przez ostatnie lata były niedofinansowane. Dlatego właśnie że
tak jest, na ten rok wytypowano do wykonania boiska sportowe Orliki za 200 tysięcy złotych w Buczu
i Porębie Spytkowskiej. Na początku najważniejszym priorytetem było przedszkole, jeżeli teraz
uważacie, że najważniejsza jest elewacja to należy się zastanowić bo naraz wszystkich rzeczy nie da
się zrobić, czy nie zrezygnować z innych zadań na Buczu i wykonać np. elewacje budynku szkoły, a jest
jeszcze potrzeba wykonania oczyszczalni ścieków dla potrzeb szkoły i przedszkola. Przewodniczący
zapytał czy mieszkańcy Bucza czują się skrzywdzeni działaniem tej rady, tej kadencji?. Poprosił
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o odpowiedź, bo można to tak odebrać. Jeżeli są to zaniedbania ostatnich 10 lub 20 lat to zmienia to
postać rzeczy.
Głos zabrał Pan Zachara przedstawiciel RS wsi Bucze

przeprosił, ale pismo zostało do władz

wystosowane, my mieszkańcy nie czujemy się obrażeni na obecną radę. Zaniedbania w tym zakresie
są ponad 20 letnie. Społeczeństwo Bucza wykonało gazociąg w czynie społecznym

w 100%,

telefonizację w 100% w czynie społecznym, wodociągi częściowo w czynie społecznym, fundamenty
szkoły która była rozbudowana w czynie społecznym. Na przestrzeni 20 lat te inwestycje na Buczu nie
są wielkie. Mamy niedosyt tego, gdyż obserwujemy inne miejscowości w których coś się dzieje, coś
widać, a my zostaliśmy na końcu. Dziękujemy wszystkim radnym za uruchomienie przedszkola, ale
my chcemy coś więcej dla wsi. Na rok bieżący nie zostaliśmy ujęci w żadnym zadaniu i inwestycji i o to
nam chodzi.
Radna Jadwiga Kramer stwierdziła, że w tym temacie oczekuje szerszej dyskusji, gdyż chcielibyśmy
się wypowiedzieć i bronić

tego jakie zmiany zostały wprowadzone do budżetu. Patrzy na to przez

pryzmat SP Nr 3 która ma 40 lat i nic w tej szkole potem nie zostało naprawione czy poprawione.
Głosując za budową hali sportowej przy tej szkole braliśmy to wszystko pod uwagę , również to że do
tej szkoły uczęszcza ponad 600 dzieci, a do innych po 120 dzieci, jakie jest porównanie? Poza tym
usytuowanie dużej hali na obrzeżach gminy, a usytuowanie jej w centrum gminy na pewno ma się
inaczej do naszej rzeczywistości, gdzie do centrum przyjadą, a na obrzeżach z tym dojazdem byłby już
problem.
Padło sformułowanie że są mieszkańcy rozgoryczeni .W Radzie Miejskiej jako radna zasiada już drugą
kadencję. Rzeczywiście w Buczu przez lata brakowało lidera, ale przez ostatnie dwie kadencje
przewodzi tej wsi

radny Milewski. Został tam wybudowany wodociąg w poprzedniej kadencji,

a w tej kadencji dowartościowaliśmy sołectwo w zakresie powiększenia bazy lokalowej oświaty.
Wiemy również, że potężne zaniedbania były również przez lata w Porębie Spytkowskiej. Staramy się
również, aby to czego brakowała przez ostatnie 10 lub 20 lat

korzystając ze środków

zabezpieczonych w budżecie, by równomiernie rozkładać te profity na poszczególne sołectwa. Radna
sądzi, że w tym rankingu Bucze w ostatnich latach nie przegrało tylko zyskało i należy mieć to na
względzie.
Radny Lech Pikuła

stwierdził iż wypowiedzi przedstawiciela wsi Bucze Pana Zachary

są

niesprawiedliwe. W ostatnich latach wybudowano piękną nową szkołę , wodociąg wyremontowano
wiele dróg. Nie jest tak źle, należy patrzeć i sprawiedliwie dzielić na całą społeczność, a nie tylko
widzieć koniec swojego nosa. Pod względem zaniedbania zawsze była Poręba Spytkowska , bo tam
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najmniej się zrobiło w ostatnim okresie, ale staramy się to sukcesywnie w miarę posiadanych
środków naprawiać.
Radny Stanisław Góra stwierdził, że ten protest mieszkańców go zdumiewa. Poręba jest podobnie
jak Bucze też na obrzeżu Gminy . Też była zaniedbana, ale od pewnego okresu czasu uważamy, że
tam się coś dzieje. Też niekiedy z nas się śmiali, ale nie pisaliśmy takich listów tylko próbowaliśmy
przedstawiać sprawy na posiedzenia komisji

i efekty przyszły i tędy jest droga.

Jeżeli jest

rzeczywiście pilna potrzeba to nikt z nas radnych nie jest złośliwy i staramy się jakoś te potrzeby
realizować.
Radny Stanisław Milewski poprosił o zakończenie przedmiotowej dyskusji dot. Bucza. Dobrze, że tak
prężna jest Rada Sołecka, przyszli dzisiaj na sesję nawet o tym nie był powiadomiony. W sobotę
odbyło się zebranie sołectwa, powiedziane zostało wszystko. Każdy dzisiaj zwraca uwagę tylko na
przedszkole, w tym przedszkolu na dzień dzisiejszy jest ponad 56 dzieci i już jest za małe. Jako radny
Bucza w imieniu własnym podziękował radnym za przychylność .
Radny Józef Kubas jako przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu przybliżył radnym jakie
komisja odbyła spotkania z przedstawicielami oświaty w poszczególnych sołectwach. Jeżeli w czasie
tych spotkań wypływają wnioski to są one kierowane do Pana Burmistrza.
Pan Włodzimierz Smulski przedstawiciel Rady Sołeckiej wsi Bucze odpowiedział, my nie chcemy
tych wszystkich wymienionych inwestycji wprowadzić do budżetu Gminy. Wypisaliśmy 4 z ważnych
i potrzebnych inwestycji, liczyliśmy na to, że któraś z nich będzie ujęta w budżecie br., tak się nie
stało. Pismo o wybudowanie boiska przy szkole zostało wcześniej złożone, również w innych
sprawach. To nie jest tak że my dzisiaj wylaliśmy na państwa radnych żale i kubeł oskarżeń,
absolutnie nie. Prawda jest taka jaka jest, my nie chcemy nikogo oskarżać. Nie nam jest oceniać
działania rady, będą wybory więc wyborcy sami ocenią. My nadal chcemy współpracować i coś
dobrego robić dla społeczeństwa w gminie, a nie tylko w Buczu.
Głos zabrał poseł Jan Musiał:
W swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia dot :


wystosowanych dezyderatów i efektów w tym temacie w sprawie zniszczeń wyrządzonych
przez dziką zwierzynę – sprawia jest już załatwiona,



budowy Sali gimnastycznej

w sołectwie Bucze i jak przebiegały przygotowania do tej

inwestycji w czasie kiedy pełnił funkcje Burmistrza Brzeska,
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powstania ZOL w Brzesku oraz hospicjum w Brzesku, w tej sprawie jest już pozytywna
decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego,



nadchodzących w najbliższym czasie wyborów samorządowych,

Na zakończenie wystąpienia poseł Jan Musiał złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do tematu dzików. Pan sołtys na zebraniu w Buczu
stwierdził, że temat dzików jest załatwiony -niestety nie jest załatwiony. Cały czas ten problem się
pojawia i będzie się nasilał. W tym temacie należałoby podjąć bardziej restrykcyjne działania, bo to
co zostało już zrobione jest jeszcze za mało.
Jeśli chodzi o budowę Sali sportowej w Buczu burmistrz wyjaśnił, po otrzymaniu pisma Rady
Sołeckiej wsi Bucze przeglądnął budżet Gminy na 2008 rok. Burmistrzem został powołany w lutym
2008 roku i w tym budżecie nie było zabezpieczonych żadnych środków finansowych na budowę Sali
sportowej. Później zostały wprowadzone zmiany w budżecie, był to okres kampanii i pojawiła się
drobna kwota w budżecie na wykonanie 3 sal gimnastycznych. Okres kampanii wyborczej ma swoje
prawa

i potem, gdy podejmowaliśmy decyzje, to na radzie

zaproponowaliśmy wykonanie tylko

po dyskusji

wewnątrz Urzędu

jednej Sali sportowej. Była dyskusja na komisjach, było

głosowanie i w zdecydowanej większości a może nawet jednogłośnie, zaaprobowaliśmy wniosek, aby
wykonać halę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Wzięto wówczas pod uwagę to, że
w ostatnich latach 3 sale sportowe zostały wybudowane na terenach wiejskich tj. Okocim, Jadowniki
i Jasień. Nie było żadnej Sali sportowej w Brzesku, a Szkoła Nr 3 jest to największa szkoła. Decyzja
została wspólnie wypracowana, zleciliśmy wykonanie dokumentacji. Przygotowaliśmy dokumentację
na halę sportową, w tym roku ogłosiliśmy przetarg i okazało się, że ceny spadły. Wykonanie tej Sali
przy SP Nr 3 będzie gminę kosztowało ok. 4 mln złotych. Mamy doskonałe rozeznanie na temat stanu
obiektów oświatowych w naszej Gminie. Szkoły szczególnie na terenach wiejskich są w złym stanie
i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, wymagają dużych nakładów i wielu lat, aby stan tych
obiektów uległ poprawie .Wiele zrobiliśmy, ale jeszcze bardzo dużo trzeba jeszcze zrobić. Niektóre
z remontów są potrzebne natychmiast. Na zebraniu w Buczu informował, że jeżeli sala sportowa
w Brzesku zostanie wybudowana to kolejna sala sportowa będzie budowana na pewno na terenach
wiejskich. Następnie burmistrz ustosunkował się do tematu wykonanej koncepcji budowy hali,
budowy chodnika i remontu boiska sportowego. Na zebraniu zadeklarował, że jeżeli powiat znajdzie
środki finansowe na dokumentację budowę chodnika to gmina dofinansuje jego budowę jako udział
własny.
Jeśli w tym roku znajdziemy jakieś wolne środki to będziemy próbowali wykonać boisko sportowe
przy szkole, więc nie jest tak, że my o mieszkańcach Bucza nie myślimy.
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Pan poseł wspomniał o utworzenie w Brzesku hospicjum, takie hospicjum jest w Brzesku potrzebne.
Mamy dobrą informację dla radnego Góry z Poręby Spytkowskiej, będzie dofinansowanie budowy
wodociągu w Porębie Spytkowskiej w kwocie około 2,5 mln złotych, a drugi etap 6 mln.
Radna Maria Kądziołka odniosła się do wypowiedzi Pana Posła Jana Musiała dot. szkód
wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Pan Poseł stwierdził w swoim wystąpieniu, że sytuacja jest już
opanowana. Zaprasza pana posła na wieś pokaże wówczas jak wyglądają w tej chwili pola i łąki
zniszczone przez zwierzynę. Jeżeli faktycznie coś zostanie zrobione w tym kierunku, to wówczas
będziemy mówić, że sytuacja została opanowana. Obecnie mieszkańcy są załamani tą sytuacją, jeżeli
więc Pan Poseł mógłby nam przybliżyć swoje stwierdzenie, że sytuacja odnośnie dzików została
opanowana, to bardzo prosi o wyjaśnienia.
W sprawie budowy Sali sportowej w Buczu - Pan Poseł w swoim wystąpieniu użył różnych
sformułowań w sprawie budowy Sali sportowej, i stwierdził, że my jako rada zmieniliśmy priorytety.
W którym to miejscu zmieniliśmy priorytety – pyta?. Dlaczego radni Rady Miejskiej poprzedniej
kadencji oraz tej nie widzieli nic na temat opracowanej koncepcji budowy Sali w Buczu? W ogóle ta
koncepcja nie była przedstawiana, a Pan Poseł dzisiaj mówi, że była. Są tutaj obecni przecież radni
poprzednich kadencji. Nic jako rada nie zmieniliśmy, to nasze działania poszły w tym kierunku
pomocy szkołom /po objeździe Komisji Oświaty, która objechaliśmy wszystkie obiekty oświatowe/, to
myśmy dostrzegli problemy jakie są w tych obiektach. Rzeczywiście pierwszym naszym pomysłem
była budowa 3 sal sportowych przy szkołach. Jednakże po rozpoznaniu tego tematu i stwierdzeniu
niemożności zdobycia dofinansowania, poszliśmy w kierunku, aby wybudować halę przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Brzesku, największej szkole w gminie. Przez osoby które teraz mówią całkiem
coś innego działania nasze były negowane, na dwóch komisjach w których uczestniczyła, miało
miejsce takie działanie. Nie zmieniliśmy tutaj żadnej kolejności i kompletnie nie wiedzieliśmy, że
była opracowana koncepcja i wytyczone priorytety.
Ad.6. Zapytania Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
Sołtys Szczepanowa Anna Lubowiecka zapytała w temacie pracowników interwencyjnych w br. czy
tak jak w roku ubiegłym sołtysi sami mają sobie takie osoby wyszukać .
Następnie pani sołtys zaprosiła wszystkich na zebranie mieszkańców wsi Szczepanów w dniu
11 kwietnia 2010 roku o godzinie 17 –tej .
W roku ubiegłym na zebranie mieszkańców gdy był omawiany temat dzików poprosiła
przedstawiciela Koła Łowieckiego, niestety nikt na zebranie nie przyjechał. Również w tym roku
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wystosowała szersze pismo do Pana Hebdy przedstawiciela Koła łowieckiego JEDNOŚĆ i ma nadzieje
że na tym zebraniu ktoś z Koła łowieckiego będzie obecny.
Radna Katarzyna Pacewicz –Pyrek zawnioskowała :


o wymalowanie pasów przejście dla pieszych na ulicy Starowiejskiej koło CAN Pack,



o ustawienie barierek ochronnych na zakręcie chodnika przy ul.Starowiejskiej, z takim
wnioskiem wystąpiła do Zarządu dróg Powiatowych,



o wystąpienie do Policji

o częste kontrole prędkości samochodów i motocykli

przejeżdżających ul. Starowiejską i nie tylko,


o wystosowanie pisma do właściciela przejazdu kolejowego na ulicy Starowiejskiej
o naprawę tego przejazdu, gdyż

podjazd od ulicy Starowiejskiej

stwarza kierowcom

problemy tym bardziej że tam jest sygnalizacja świetlna.
Sołtys Wokowic Marian Czarnik zaprosił wszystkich na Zebranie Wiejskie w Sołectwie Wokowice,
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2010 roku godz.17.00
Antoni Staszczyk Przewodniczący Zarządu osiedla Zielonka zaprosił na zebranie Osiedla Zielonka
w dniu 9 kwietnia 2010 roku godz.18.00
Ponadto Pan Staszczyk

ustosunkował się do poruszanego tematu związanego

z budową sali

sportowej przy szkole w Buczu jako osoba prowadząca te wszystkie obiekty sportowe, w tym również
sale przy SP Nr 3 . W dyskusji usłyszał głosy ,że zamiast dużej sali przy SP nr 3 można wybudować
gdzie indziej 3 sale mniejsze. Nie jest to prawda bo duża sala kosztuje nieco więcej niż mała sala.
Każda sala musi mieć zaplecze socjalne które

też kosztuje , system wentylacyjny , instalacje

elektryczne , kotłownie itd. Te pomieszczenia mają znaczny wpływ na wielkość kosztów. Dodatkowe
metry powierzchni nie wpływają tak bardzo na cenę . Jesteśmy już po przetargu , ta sala będzie
kosztowała około 4 mln złotych, więc w porównaniu do Sali w Okocimiu jest to więcej o 400 tysięcy , i
nie jest to wcale taka wielka kwota . Taka sala jaka będzie budowana przy SP Nr 3 np. w Buczu
kosztowałaby około 1 ml złotych więcej bo tam wchodzi w grę kwestia uzbrojenia , a tu mamy
wszystko na miejscu. Ciepło się bierze z ciepłowni miejskiej, jest woda i kanalizacja o odpowiednich
parametrach , natomiast jeśli budujemy taki sam obiekt np. na wsi to otrzymujemy od Zakładu
Energetycznego warunki i to wszystko robi cenę i nie jest to tak jak się niektórym wydaje proste i
tańsze.

19
Sołtys Poręby Spytkowskiej Wacław Cwioro zawnioskował, aby gmina wpłynęła na mieszkańców
wsi

by wykaszali trawy na nieużytkach, gdyż w ostatnim czasie bardzo drastycznie wzrosła ilość

wypalanych traw i pożarów z tego tytułu.
Ponadto pan sołtys zapytał jaki jest w tym roku harmonogram

odbioru odpadów

wielkogabarytowych w Porębie Spytkowskiej?.
Radny Tadeusz Ciurej Przewodniczący Zarządu Osiedla Słotwina poruszył temat zaśmieconej ulicy
Dworcowej w Brzesku koło wylęgarni drobiu. Wzdłuż ogrodzenia leżą stosy papierów i butelek.
Pojawiła się tam ekipa sprzątająca i zebrany cały ten brud z asfaltu pozostał na chodniku. Pan
Kierownik Piela miał rozeznać sprawę, jednak zebrane śmieci leżą do dnia dzisiejszego, wnioskuje
aby te śmieci w najbliższym czasie zostały zebrane.
Sołtys Jadownik Jerzy Gawiak zaprosił na zebranie wiejskie w dniu 18 kwietnia 2010 roku o godzinie
18.00
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby zawiadomienia
o posiedzeniach zebrań wiejskich i osiedlowych składać do Biura Rady Miejskiej. Zgodnie ze Statutem
gminy Brzesko, należy także powiadamiać o tych zebraniach radnych z tego okręgu.
Radna Jadwiga Kramer zgłosiła formalny wniosek, aby radni otrzymali harmonogram zebrań
wiejskich i osiedlowych.
Radny Adam Smołucha nawiązał do wniosku radnej Pacewicz dot. ustawienia barier na zakręcie
chodnika przy ul.Starowiejskiej. Jest tam problem, gdyż nie da się postawić tam barier ochronnych
bo ogrodzenie przylega bezpośrednio do jezdni , nie sądzi, aby szybkość była przyczyna uszkodzenia
tego ogrodzenia. Na kanwie tego przykładu radny zwrócił uwagę że przypadek z ulicy Starowiejskiej
nie jest odosobniony, tak samo jest w Jadownikach, gdzie ogrodzenia przylegają do jezdni. Będzie
opracowywany projekt przebudowy tej drogi i ma nadzieję, że sprawa ta zostanie uregulowana
i będzie miejsce na wybudowanie chodnika przy tej drodze.
Sekretarz Stanisław Sułek – zaprosił wszystkich obecnych na Sali obrad na zebrania wiejskie
i osiedlowe, te które są już ustalone. W czasie obrad radni otrzymają harmonogram terminów zebrań
wiejskich i osiedlowych .
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

zapytał sołtysa Mokrzysk Marka Kośmidera, czy pan sołtys

zamierza zwołać zebranie wiejskie w temacie ul. Na Stoku, aby mieszkańcy sołectwa mogli się w
tym temacie wypowiedzieć?.
Sołtys Mokrzysk Marek Kośmider – odpowiedział, że zgodnie ze Statutem zebranie winno odbyć się
przynajmniej raz w roku .Takie zebranie od kilku lat organizowane jest w zimie na przełomie listopada
i grudnia, aby mieszkańcy mogli złożyć wnioski do budżetu na rok kolejny.
Ad.7. Zapytania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy – zapytań brak.
Radny Józef Kubas

bardzo zdziwiony jest faktem, że na kolejnej sesji młodzież nie ma nic do

powiedzenia. Skrytykował poprzednią Młodzieżową Radę, której przedstawiciele bywali lub też nie
na sesjach. Zapytał młodzież czy nie ma tematu o który mogliby zapytać, czy nie interesuje ich np.
stan bazy sportowej przy szkołach podstawowych. Przecież to jest temat, który można radnym
podpowiedzieć. Czy nie interesuje ich np. jakość usług MPK, przecież cześć młodzieży dojeżdża
MPK?.
Jakość chodników po których spacerują, stan Ogrodu Jordanowskiego, możliwość zagospodarowania
w przyszłości Placu Kazimierza Wielkiego po przeprowadzonej rewitalizacji Rynku i innych?.
Radny zapytał w temacie udziału młodzieży w obchodach 625- lecia istnienia Miasta Brzeska, czy
w szkołach są informacje na temat harmonogramu imprez które organizuje MOK i Biblioteka ?, Na
takich spotkaniach nie ma żadnej młodzieży.
Radna Mieczysława Klimek – zapytała czy w okresie świątecznym na terenie naszego miasta będzie
organizowana przez MRG zbiórka żywności dla potrzebujących?.
Anna Chruściel przedstawiciel MRG odpowiedziała, że w dniach 19-21 marca br. była zbierana
w brzeskich supermarketach zbiórka żywności dla potrzebujących.
Burmistrz Grzegorz

Wawryka poinformował, że przedstawiciele MRG są chętni włączenia się

w sprzątanie na osiedlach. Ta nowa rada na pewno włączy się w te prace i będzie aktywnie działała.
Może tych przedstawicieli należałoby zaprosić na jedną z komisji RM, są to młodzi ludzie, którzy
dopiero nabierają doświadczenia życiowego i zapewne ta współpraca ułoży się dobrze.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uważa propozycje pana burmistrza za godną uwagi. Poprosił
przewodniczącego Komisji Oświaty o zaproszenie na posiedzenie komisji przedstawicieli MRG i wiele
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spraw na pewno zostanie omówionych. Będzie to zapewne z korzyścią dla młodzieży jak i dla nas
radnych.
Wice Burmistrz Jerzy Tyrkiel ustosunkował się do tematu współpracy z MRG w porównaniu
z poprzednią kadencją, gdzie są przykłady że współpraca pomiędzy MRG, a radnymi jest możliwa.
Radna Maria Kądziołka zaproponowała, aby radny Kubas stał się takim duchowym opiekunem
MRG, społecznym koordynatorem tej rady. Wówczas zadania, o których wspomina Pan radny Kubas
pomoże MRG zrealizować i podpowie jak je zrealizować. Są to młodzi ludzie, dopiero nabierają
doświadczenia. Wybory do MRG były nie dawno i jeżeli im nie pomożemy, to nie możemy żądać od
nich niewiadomo czego, należy im pomóc w tej pracy.
Dyrektor PiMBP Maria Marek ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Kubasa, który wspomniał
o braku uczestnictwa młodzieży w imprezach organizowanych przez MOK i Bibliotekę. Zaproszenia
wysyłane są do wszystkich możliwych osób i zainteresowanych, do radnych Rady Miejskiej
i Powiatu, do wszystkich dyrektorów szkół, wieszane są plakaty, informacje na stronach
internetowych obu instytucji i miasta. Nasze imprezy są dobrze i ładnie przygotowane, zapraszane są
różne osoby

jednak bardzo nas boli, że tak mało

radnych w tych imprezach

uczestniczy.

Systematycznie uczestniczy około 9 osób , a reszta zaproszonych nie odpowiada za zaproszenia. Jeśli
dorośli nie dadzą przykładu młodzieży, wystosujemy pisma do dyrektorów szkół, aby zmuszali
młodzież do udziału, bo niestety ale młodych ludzi należy nauczyć korzystania z kultury.
Ad.8. Pisemne Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że pisemne sprawozdanie radni otrzymali
w materiałach na sesję .
Poprosił radnych o zadawanie pytań do sprawozdania pana Burmistrza.
Radny Franciszek Brzyk zapytał, w nawiązaniu do pisma jakie radni otrzymali od byłego dyrektora
BOSiR Jana Waresiaka, poprosił, aby

pan burmistrz poinformował radnych o wynikach

przeprowadzonego konkursu na dyrektora BOSiR w Brzesku.
Burmistrz Grzegorz Wawryka

odpowiedział, w ubiegłym roku

radni

podjęli

uchwałę

o kadencyjności dyrektora BOSiR w Brzesku. Zgodnie z tą uchwałą został zobligowany do
przeprowadzenia takiego konkursu. Komisja konkursowa została

powołana, konkurs został

ogłoszony, zgłosili się kandydaci. Powołana komisja konkursowa tych wszystkich kandydatów
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przesłuchała, sporządziła protokół i ich oceniła. Pan Burmistrz wybrał kandydata na dyrektora, który
w najbliższych dniach obejmie swoją funkcję .W zasadzie pan burmistrz przychylił się do głosu komisji
która oceniała kandydatów punktowo. W składzie komisji było 4 osoby między innymi radny Józef
Kubas. Nowym dyrektorem BOSIR został wybrany Pan Marek Dadej.
Radna Maria Kądziołka przypomniała, że kilka razy zadawała pytanie w trakcie podejmowania
uchwał , dot. struktury organizacyjnej BOSiR. Cały czas upewnialiście nas, że nowo wybrany dyrektor
będzie zarządzał całością mienia, natomiast obecny dyrektor pozostanie tam jako kierownik basenu.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, strukturę organizacyjną wszyscy znaliśmy. Uchwała
została przygotowana na sesji, po tej uchwale analizowaliśmy materiały jak i samą uchwałę oraz
statut BOSiR. W tej chwili

podejmując uchwałę, na prawomocnej uchwale

burmistrz został

zobligowany do ogłoszenia konkursu i statut BOSiR będzie musiał ulec zmianie. Podjęto również
uchwałę, że docelowo w struktury BOSiR wejdzie Orlik, Kręgielnia i docelowo OKS, te działania muszą
w tej chwili nastąpić, ale trochę na innej zasadzie. Uchwała została przyjęta, wyłoniliśmy nowego
dyrektora. Ponieważ umowa z poprzednim

panem dyrektorem

w myśl podjętej uchwały

automatycznie wygasła.
Była przedstawiona propozycja Panu dyrektorowi pracy w innym miejscu, ale pan dyrektor tej
propozycji nie przyjął. My jesteśmy nadal otwarci, aby panu dyrektorowi dalej pomóc. Ponadto
Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Pikuły, przecież nikt nie zwolnił pana dyrektora sama
uchwała to spowodowała, takie są jej konsekwencje.
Radny Lech Pikuła –poinformował, że więcej już nie przyłoży ręki do takiej uchwały. Tak jak to radna
Kądziołka mówiła, sądził, iż pomysł będzie taki, że sportem będzie zarządzać jednostka organizacyjna
jak Burmistrz wspominał ORLIK, Kręgielnia i BOSiR , natomiast BOSIR będzie podporządkowany pod
tą jednostkę organizacyjną. Tak to teraz wygląda, że za jego i rady ręką „wywaliliśmy” praktycznie
pana dyrektora z pracy. Jaką pracę pan burmistrz proponował panu dyrektorowi nie wiemy, ale
należy na przyszłość wiedzieć o tym, że każdy taki człowiek ma rodzinę i jest człowiekiem. Tyle lat
pracował jakieś zasługi za sobą ma i dzisiaj tak gościa „wylać” za próg i tłumaczyć się, że to radni
przyjęli taką uchwałę to jest trochę nie uczciwe. Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji.
On sam więcej pod takim czymś się nie podpisze.
Burmistrz Grzegorz Wawryka poprosił, aby w ten sposób nie przeinaczać tematu. Jeżeli radny
głosuje, to wie nad czym głosuje. Radny Pikuła był przecież burmistrzem i wie jak działają struktury
jakie są regulaminy. Jest radnym od roku 1990 więc wszystkie te kwestie zna. Nie jest to tak, że
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w tym momencie nie jesteśmy otwarci na pomoc panu dyrektorowi , cały czas podtrzymujemy swoją
chęć pomocy. Radni wiedzą również, że ta uchwała nie została tak zwyczajnie podjęta. Od dłuższego
czasu sytuacja na basenie była konfliktowa, wielokrotnie na komisjach byli przedstawiciele BOSIR ze
skargami, również radni na sesjach wysłuchiwali ich dyskusje. Taka sytuacja przynajmniej od dwóch
lat była napięta i konfliktowa, więc nie należy upraszczać pewnych rzeczy.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, to nie jest tak że przez ostatnie dwa lata nie
widzieliśmy co się dzieje. To nie jest tak panie radny, że pan tego nie widział bo wielokrotnie na
komisjach wnosił pan i postulował o zmianę. To konsekwencja wniosków radnych. Ta propozycja
była omawiana na wszystkich komisjach, była również dyskusja przed podjęciem zmian do statutu
i dokonaliśmy zmian organizacyjnych. Przede wszystkim chcieliśmy zrobić to co nie udało się na
samym początku tej kadencji kiedy był tworzony BOSiR i tu był błąd. Tak jak pan burmistrz
powiedział konsekwencją decyzji Rady była procedura związana z 3- miesięcznym wypowiedzeniem
i rozpisaniem konkursu na dyrektora. Powołana została komisja konkursowa, oceniła kandydatów
i Pan Burmistrz przychylił się do wyboru kandydata, który uzyskał największa ilość punktów. Wg.
informacji publikowanych po innych konkursach wygrywały zawsze osoby, które miały w konkursach
największą ilość punktów.
Przewodniczący nie wyobraża sobie takiego sformułowania, że się kogoś wywala i to akurat w takim
wypadku. Jeżeli ktoś kogoś „wywalał” panie radny, to panu przypomnę parę lat do tyłu, kto kogo
„wywalał”. Podał przykład nie żyjącej już osoby.
Tak jak Pan Burmistrz powiedział, jeżeli zaproponował alternatywne stanowisko pracy i była to jego
wola,

to chwała mu za to. Jeżeli taka propozycja była to jest szanowanie człowieka, a nie

„wywalanie”. Wywalanie z urzędu widział za innych kadencji i wie jak to było i jak się to odbywało.
Nie można tak nieuczciwie podchodzić do tego typu rzeczy. Albo się wie panie radny Pikuła co się
robi , albo się nie wie, a o „wywalaniu” to tak nie mówmy, bo to jest po prostu nieuczciwe. Tu nikt
nikogo nie wywalił.
Radny Lech Pikuła – poprosił, aby konkretnie przewodniczący podał o kogo chodzi, bo pan rzuca
sloganami, jakieś domysły i nie wiadomo o co chodzi. Radny Pikuła chciał, aby odnieść się do tego
tematu, a odpowiedź jest taka, że się jemu imputuje różne rzeczy, jest to nieuczciwe w stosunku do
niego.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, że należy wiedzieć za czym się głosuje i co się robi , a
nowy dyrektor jeżeli został wybrany to przejmie obowiązki i będzie miał możliwość powołania
kierowników jednostek organizacyjnych, to przyjmie taką osobę.
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Radna Jadwiga Kramer - zapytała, czy wobec powyższego Kryta Pływalnia jest w chwili obecnej bez
kierownika?. Jak szybko będą obsadzane stanowiska kierowników poszczególnych obiektów, bo to
będzie bardzo istotne. Nowy dyrektor będzie

koordynatorem wszystkich obiektów. Należy

przyśpieszyć te procedury, bo nie może być obiekt bez osoby odpowiedzialnej za wszystko co tam
się dzieje.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział radnej Kramer- to nie będzie tak że nagle będzie wolnych
10 miejsc na basenie. Jeżeli zostanie zwiększone zatrudnienie, czy też powstaną nowe stanowiska , to
może będzie to 1 lub 2 osoby. Wszystkie te instytucje mają osoby, które nimi kierują i nie potrzeba
tam nadzorcy. Tą nową strukturę powoła sobie nowy dyrektor. Jeżeli mówimy o Kręgielni to również
nie będzie tam 10 osób pracowało. Należy mieć świadomość, że my dokładamy pieniądze do BOSIR.
Jeśli mówimy o zwiększeniu zatrudnienia to będzie to zapewne zwiększenie symboliczne,

a my

musimy dołożyć środki, bo te jednostki dochodu nie wypracują, tam są tylko koszty nie ma
wpływów.
Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że szkoda, iż ta procedura się tak przedłużała, skoro komisja już
dawno temu zakończyła pracę to należało szybko konkurs rozstrzygnąć, powierzyć komuś obowiązki
z dniem 31 marca tak jak kończyło się dyrektorowi zatrudnienie. Można było komuś powiedzieć, aby
się przygotował, ten kto by to uczynił

przygotowałby koncepcję zarządzania tą jednostką. Taką

jednostkę powinno się przejąć protokolarnie. Niepotrzebnie ten czas się wydłużył.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, zmiana następuje w czasie kiedy akurat poprzedniemu
dyrektorowi kończy się umowa, więc nie ma tutaj żadnego poślizgu.
Radny Józef Kubas poinformował, że dopiero dzisiaj się dowiedział na sesji że pan Marek Dadej
będzie dyrektorem, nie wiedział o tym wcześniej. Był członkiem komisji tylko przy przesłuchaniu
kandydatów, nic więcej. Osobiście stał na tym stanowisku, iż nie należy nic mówić, bo robi się z igły
widły. Ponadto radny Kubas poinformował że najbliższe spotkanie komisji Oświaty odbędzie się
z udziałem nowego dyrektora basenu Panem Markiem Dadejem.
Ad.9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od ostatniej sesji.
Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu złożył Burmistrz Grzegorz Wawryka.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – poinformował, że osobiście jest za tym, aby co do zasady osoby,
które pełnią funkcję w jednostkach organizacyjnych gminy powoływać w drodze konkursu. Zawsze
daje to możliwość wyboru najlepszego kandydata. To że wprowadziliśmy takie rozwiązanie to bardzo
dobrze, bo zarówno radni i burmistrz co 4 lata poddawani jesteśmy takiej weryfikacji przez
mieszkańców. W związku z powyższym wszystkie osoby, które pełnia takie funkcje winny być z
konkursu i poddawać się ocenie.
Radny Lech Pikuła stwierdził,

iż nie jest to tak do końca jak mówi pan przewodniczący

bo

konkursem można różne rzeczy załatwić. Chcielibyśmy uzyskać bliższych informacji na temat wyboru
dyrektora BOSiR, ponieważ pan przewodniczący komisji konkursowej powiedział nam, że to nie
komisja wybierała dyrektora, a pan burmistrz mówi, że to komisja wybrała, coś tu jest nie tak. Radny
poprosił, aby tą sprawę wyjaśnić do końca, bo widzi że w tej sprawie jest coś kręcone.
Burmistrz Grzegorz Wawryka - zwrócił uwagę swojemu przedmówcy, aby nie insynuować różnych
spraw. Był regulamin w wyniku którego została powołana komisja konkursowa,

która miała za

zadanie przesłuchać kandydatów i ich ocenić. Takie zadanie komisja wykonała i na tym jej etap się
zakończył. Trudno, aby komisja ujawniała przed ostatecznym rozstrzygnięciem wyniki jak głosowała.
Po analizie wyników tego przesłuchania, jak również ofert, które złożyli kandydaci, jako burmistrz
powołał nowego dyrektora. Jest regulamin który został ogłoszony, nie ma w tym przypadku żadnych
nieporozumień ani niejasności.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk uznał, że odpowiedź na zapytanie radnego Pikuły jest bardzo
prosta. Był regulamin, zebrała się komisja i wyłoniła kandydata, a pan burmistrz go przyjął i to jest
wszystko w tym temacie.
Ad.10. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej za okres od ostatniej
sesji.
Sprawozdania złożyli Przewodniczący Komisji:
 Radny Mirosław Wiśniowski – Komisja Gospodarki Finansowej;
 Radny Adam Kwaśniak – Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji;
 Radna Katarzyna Pacewicz – Pyrek – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa;
 Radna Maria Kądziołka – Komisja Rewizyjna;
 Radny Józef Kubas – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu;
 Rada Apolonia Warzecha - Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;
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 Radna Jadwiga Kramer –Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
30 minutowa przerwa w obradach.
Obrady po przerwie:
Ad.11. Informacja nt. wieloletniego rozwoju budownictwa komunalnego oraz kierunków ładu
przestrzennego w Gminie Brzesko.
Radni na komisjach zapoznali się z powyższą informacją.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – uważa, że budownictwo komunalne w postaci budowy na
własnym terenie wielorodzinnego budynku komunalnego na osiedlu Partyzantów jest dla niego
całkowicie zasadne. Wykupione zostały

potrzebne grunty. Jeżeli w tej chwili gmina wystąpiła

i wszczęła z początkiem br. procedurę o wydanie decyzji WZZiT, a nie w roku ubiegłym , jak
wcześniej były podawane mi takie informacje, to i tak dobrze. Dobrze, że gmina posiada uzbrojone
grunty, jest wola i chęć wybudowania tego bloku, bo potrzeby są ogromne. Należy tą koncepcję
potwierdzić, iż budowa tego bloku jest bardzo potrzebna. Alternatywą dla bloku komunalnego, który
będzie wybudowany w przyzwoitych standardach niech nie będzie zrujnowany i tak naprawdę
nadający się do rozbiórki budynek starej poczty, który nie posiada nic, żadnego zaplecza, miejsc
parkingowych, a działka jest po obrysie budynku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce
nieruchomościami w tej chwili, aby budynek mógł realnie funkcjonować samoistnie musi mieć do
tego wydzieloną przestrzeń. Jest to budynek całkowicie zdezelowany, zagrzybiony, na pewno, coś z
nim trzeba zrobić, ale to nie ten kierunek.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała skąd wzięły się takie emocje wokół budowy budynku
komunalnego ponieważ ten temat przewija się od początku kadencji Rady Miejskiej?. Miała takie
wrażenie, że wszyscy zgodnym chórem

stwierdziliśmy, iż jest potrzeba budowy mieszkań

komunalnych. Tak jak to pan przewodniczący stwierdził, nie należy dyskutować czy ważniejszy jest
remont poczty czy nowy budynek komunalny, bo to jest chory temat. Widzieliśmy w jakim stanie jest
stara poczta, co nie znaczy, że nie trzeba jej wyremontować, ale nie może być alternatywą dla
budowy nowego bloku komunalnego.
Radna jest za budową budynku komunalnego na ulicy Partyzantów, nie musimy oczywiście budować
takiego dużego bloku jak jest w planie. Są już propozycje, aby gmina wybudowała dwa lub 3
segmenty tego bloku, a kolejne wystawił prywatny przedsiębiorca. Jest to bardzo dobre rozwiązanie,
ale niestety nasze zasoby komunalne kurczą się, a zapotrzebowanie na mieszkania jest nadal. Nowe
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mieszkania komunalne będą zapewne zachętą dla naszych mieszkańców, aby pozostać w Brzesku, a
nie wyjeżdżać.
Radny Franciszek Brzyk –przypomniał, że rozmawiał z panem burmistrzem i tak jak obiecał nam
radnym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej, że w tym zakresie odbędziemy spokojną
debatę w późniejszym terminie. Szkoda dzisiaj przeciągać czas i dyskutować, bo chyba nie czas dzisiaj
ani miejsce, aby przeciągać tą dyskusję. Przygotujemy się na spokojnie w oparciu o pewne
materiały, będziemy spokojnie na ten temat dyskutować. Radny zaproponował zamknięcie dyskusji
w tym temacie.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził, jego zdanie jest przeciwne do wniosku radnego Brzyka.
Właśnie dzisiaj jest czas i miejsce do tego. Temat był zawarty w porządku sesji i jeśli ktoś ma chęć
zadania pytania to bardzo prosi.
Radna Jadwiga Kramer

uważa, że każdy z radnych ma nie tylko prawo, ale i obowiązek

wypowiedzieć się w tym temacie i uzasadnić swoje stanowisko. Nie umie powiedzieć czy dzisiaj jest
dobry czas na to zważywszy że jest to Wielki Tydzień , ale na każdej komisji należy przedyskutować to
bardzo głęboko i zapisać jakie jest stanowisko poszczególnych osób z uzasadnieniem. Nie należy tego
tematu spłycać spróbujmy ten temat zgłębić na wszystkich komisjach. Osobiście na połączonych
komisjach gospodarki komunalnej i SKM

prowokacyjnie postawiła temat

czy gmina winna

kontynuować budownictwo komunalne wypowiadając się w wielu aspektach i w tym aspekcie
wielowątkowo. Radna sądzi, że każdy z nas powinien mieć możliwość wypowiedzenia się tylko czy
dzisiaj jest na to czas?.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wspomniał, że ten temat był omawiany na wszystkich komisjach
i na niektórych padło wiele pytań. Wydaje się, że jeśli ktoś miał rzeczywistą wolę zapytania się, to
taką możliwość zapewne miał. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby się dopytać. Od 3 lat o tym
dyskutujemy i teraz wracać do początku, jaki to ma sens?
Radna Mieczysława Klimek poinformowała, że na posiedzeniu SKM podjęto wniosek, aby wykonać
ocenę stanu technicznego budynku poczty, czy opłaca się go remontować. Na ostatnim spotkaniu
otrzymaliśmy odpowiedź, że ten remont opłaca się. W związku z tym radna poprosiła o dokładniejsze
informacje w tym temacie, bo była również informacja, że w wyniku tego remontu uzyskamy 10
mieszkań socjalnych.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił o uzupełnienie powyższych informacji czy w ogóle istnieje
możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie

przy poczcie jakiegokolwiek budownictwa

socjalnego czy też komunalnego, w momencie kiedy zmieniły się przepisy, a własność budynku jest
po obrysie?.
Radny Mirosław Wiśniowski – stwierdził, że jeśli chodzi o budowę budynku komunalnego to
zabraliśmy się za ten temat zbyt późno. Mamy kilka miesięcy do zakończenia kadencji i w tym
momencie ogłaszanie przetargu na dokumentację może się tak zakończyć jak się wielokrotnie
kończyło. Przychodzi nowa rada, ewentualnie nowy burmistrz i mówi, nie my tego nie chcemy, mamy
swoje plany i swoje koncepcje. Wracając do wypowiedzi swoich poprzedników, a dokładnie dot.
budynku starej poczty , zasobu mieszkań komunalnych, należałoby uzyskać dokładną informacje od
pana Prezesa Mrzygłóda. Radny uważa, że są jeszcze duże możliwości wygospodarowania mieszkań
komunalnych o czym wielokrotnie na komisjach mówił, należałoby ten temat jednak oddalić. Wie że
panowie burmistrzowie napisali w prasie i mediach że tak pięknie to wygląda, bo społeczeństwo
tego oczekuje, natomiast realia budżetu są takie a nie inne. Należy ponadto zwrócić jeszcze uwagę
na fakt, że przystępujemy do Borzęcińsko-Radłowskiej Grupy Działania, jeżeli Urząd będzie składał
wnioski na pewne inwestycje to będą też potrzebne środki własne i wkład własny, przy takim
skromnym budżecie i takich możliwościach właśnie te wolne środki winny być przeznaczone na te
nowe inwestycje które jeszcze zapewne w drugiej połowie roku zostaną wskazane.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wiśniowskiego zapytał
radnego jak ma ten głos radnego odczytać, czy jako że radny nie zgadza się na budowę bloku
komunalnego ? Przewodniczący uważa, że wszystkie głosy są potrzebne, ale jeżeli oczekujemy od
Urzędu podjęcia pewnych działań w zakresie budowa budownictwa komunalnego i nie jest wymysł
ani Burmistrza ani radnych, a jest to potrzeba ludzi, którzy długie lata czekają na mieszkania, to
stawianie im za alternatywę przyzwoitego nowego budynku komunalnego

za budynek starej

zdezelowanej poczty, jest dla niego mało przekonywującym argumentem.
Rozumie, że jest to głos aby wstrzymać jakiekolwiek działania w tym kierunku, jeżeli tak to postawi
wniosek, aby radni się jasno opowiedzieli, kto jest za

budownictwem komunalnym.

Z innych środków niż własne tych budynków nie wybudujemy, bo państwo nie dotuje budownictwa
komunalnego. Nie daje samorządom żadnych możliwości, co nie oznacza, że my mamy się temu
biernie przyglądać i mówić że jak coś teraz zrobimy to przyjdzie nowa rada i to zmieni. W ten sposób
to nic nie zrobimy, tak nie wolno podchodzić do sprawy. Po dyskusji postawi wniosek, czy idziemy
w kierunku budownictwa komunalnego na osiedlu Partyzantów, czy też nie. Jeżeli nie, to pan
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burmistrz zapewne uszanuje wolę większości radnych i temat będzie załatwiony. Odwlekanie na
komisjach i mówienie o tym samym o czymś już mówiliśmy kilka razy nie ma najmniejszego sensu.
Radny Tadeusz Pasierb poprosił o udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie dot. budynku
starej poczty.
Zastępca Burmistrz Jerzy Tyrkiel odniósł się do wypowiedzi radnego Wiśniowskiego, radny poddawał
wątpliwości czy mamy rozpoznane zasoby komunalne i rozpoznane zapotrzebowanie na mieszkania.
W roku 2008 na wiosnę Biuro Funduszy Europejskich przygotowało materiał prezentowany na wielu
komisjach i sesji Rady Miejskiej, który był bazą na przyszłość, był to wstępny materiał

do

wnioskowania o fundusze zewnętrzne i musiał zawierać rozpoznanie zasobów i zapotrzebowania
razem z weryfikacja taka jaka była możliwa w tamtym czasie. Jesteśmy na tym etapie, a to oznacza,
że już dwa lata temu rozpoczęliśmy kwestie pracy nad rozwojem substancji mieszkaniowej w Gminie,
w profesjonalny sposób, który był realizowany we właściwej kolejności. Jeśli chodzi o kwestie poczty
bo radni poddają wątpliwość adaptacji tego budynku, w roku ubiegłym Wydział naczelnika
Makucha zlecił wykonanie opracowania, które odpowiada na państwa zapytania. Ci radni, którzy
chcieli o to zapytać otrzymali odpowiedź na komisjach, gdyż temat ten był kilkakrotnie dyskutowany.
Ci radni, którzy nie mieli możliwości

o to zapytać, pan naczelnik Makuch jest gotów udzielić

odpowiedzi. W wyniku tego opracowania stosowne wnioski zostały do budżetu przez wydział
skierowane

i w puli środków przewidzianych na dokumentację przewidziano również pulę na

wykonanie dokumentacji adaptacji budynku poczty na mieszkania socjalne.
Radny Mirosław Wiśniowski

zapytał co ze starym projektem, za który gmina zapłaciła 60 tysięcy

złotych ? czy będzie do wyrzucenia i żadne elementy z tego nie zostaną wykorzystane. Ktoś się pod
tym podpisał, ktoś to planował. Pamiętamy jak to było 3 lata temu, dlaczego wtedy nie było
konsultacji z mieszkańcami, jak pamięta pan inspektor Staszczyk odpowiadał wstępnie
odpowiedzialny za to zadanie. Radny zapytał pana burmistrza co sie stanie z tym starym projektem
czy będą to pieniądze wyrzucone w błoto?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział - radny Wiśniowski zadaje pytania, te pytania należałoby
zadać właśnie panu radnemu Wiśniowskiemu, bo był wówczas radnym, a on burmistrzem jeszcze
wówczas nie był.
W 2008 roku zaraz po wyborach przyszli do niego mieszkańcy z protestem, że nie wyrażają zgody na
budowę budynku socjalnego w tym miejscu. Był to duży budynek - około 50 mieszkań. Na dzisiejszej
sesji padła taka informacja, że powstają w mieście osiedla na terenach przemysłowych, nawet
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zgłoszono interpelacje w tym temacie. Nowy nabywca tego terenu czyni starania ku temu, ale to jest
cała procedura, która musi zostać przeprowadzona. Źle się dzieje jak miesza się osiedle mieszkaniowe
z terenami przemysłowymi. To nowe osiedle które tam powstało chyba nie do końca było
przemyślane. Mieszkańcy kupując domy wiedzieli, że jest to osiedle przemysłowe i w tej chwili
protestują. Pewnie nie do końca mają rację, bo wiedzieli gdzie kupują grunty, no ale taka jest
rzeczywistość. Dlatego też należy bardzo ostrożnie i z przemyśleniem patrzeć, gdzie budujemy i jaka
działalność jest prowadzona , bo potem są na przyszłość konsekwencje. Jeśli chcemy aby w tej strefie
na gruntach browaru miały powstawać nowe zakłady pracy i nowe miejsca pracy, to te tereny nie
będą sprzyjały rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. Może się np. pojawić propozycja powstania
nowego zakładu, będą protesty, a my będziemy mieli dylemat jaką decyzję podjąć. Źle się stało, że
wówczas ta decyzja nie do końca była przedyskutowana. Zwrócił się do radnych o zwiększenie
środków na projektowanie ponieważ od momentu zamknięcia budżetu roku bieżącego wpłynęło tak
dużo wniosków, okazało się że nam na te projekty zabraknie środków finansowych. Z tych środków
które zostały zwiększone zlecono do wykonania inne dokumentacje /przybliżył jakie/ i dlatego nasza
propozycja,

jeśli w tej chwili chcemy ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji

na blok

komunalny to te środki muszą zostać zwiększone. Szacujemy, że może być to zaproponowana kwota
150 tysięcy, ale po przetargu może ona ulec zmianie. Te propozycje przedstawione zostały na
komisjach. Na komisji gospodarki finansowej padła propozycja, aby z tej kwoty przeznaczyć część
środków na dokumentację remontu budynku poczty przy ul. Browarnej, zaproponował aby takiej
decyzji nie podejmować na komisji, aby tą kwotę na dzisiejszej sesji ustalić by było to łącznie 150
tysięcy, aby wspólne komisje przedyskutowały te wnioski, które my radnym proponujemy i abyśmy
wybrali najlepsze rozwiązanie. Nie jest problemem wykonanie dokumentacji tylko potem
finansowania wszystkich obiektów. Jeśli przedstawialiśmy propozycje budowy bloku komunalnego to
mówiliśmy iż w najbliższym czasie będzie nas stać na część budynku komunalnego. W przybliżeniu
koszt budowy to kwota ponad 10 mln złotych , a prowadzimy przecież jeszcze inne inwestycje jak np.
budowa kanalizacji, należy mieć również na uwadze że przez ostatnie lata gmina dość wysoko się
zadłużyła

co nie pozwala nam zbyt mocno inwestować. Zastanawialiśmy się czy sporządzoną

dokumentację można by było gdzie indziej zaadoptować, ale chyba nie uda nam się to, dlatego jeśli
teraz mamy podjąć decyzję to ta decyzja musi być przemyślana, aby za jakiś czas znowu nie
powiedziano, że radni o tym nie wiedzieli. Aby radni wiedzieli, że idziemy w jednym kierunku i to
będzie nasza wspólna decyzja bo kiedyś mogą się pojawić protesty.
Radny Józef Kubas stwierdził, że omawiany temat jest niesamowicie ważny i trudny. Nikt nie
odpowiedział na zapytanie radnej Klimek, które jest zasadnicze i fundamentalne

jak to jest

w kosztach. Jak go przekonać że zbudowanie bloku przy ul. Partyzantów jest tańsze niż inne zasoby
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komunalne. Nawet na posiedzeniu Komisji Prawa żadnej dyskusji nie było w tym temacie. Nikt nie
słyszał od specjalistów, że ten budynek się nie nadaje, nie remontujmy go, bo to wszystko kosztuje
bardzo dużo.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział - taką odpowiedź wiarygodną to można udzielić wówczas
gdy mamy dokumentację wraz z kosztorysami, to i tak są wówczas przybliżone wartości. Na etapie
gdybania czy koncepcji bardzo trudno jest oceniać i podawać fakty. Można jakimiś wskaźnikami
przybliżyć koszty remontu bądź budowy nowego obiektu. Tutaj podejmujemy pewne ryzyko, ale
chyba istotną rzeczą jest to, abyśmy mieli świadomość lokalizacji tych obiektów.
Radny Józef Kubas zgodził się ze stwierdzeniem, że jak nie ma kosztorysu to nie mówi się o wielkości
kwot, ale jakieś przesłanki w tym kierunku winny być. Radny oświadczył że jeżeli nie otrzyma
informacji tej o która prosiła radna Klimek to dzisiaj się wstrzymuje od głosu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przybliżył co jego jako radnego przekonuje do budowy budynku
komunalnego przy ul. Partyzantów. Mówimy o budowie bloku komunalnego tam gdzie jest pełne
uzbrojenie, są miejsca na parkingi, możliwości usytuowania obiektów towarzyszących placów
zabaw, parku zielonego i to jest optymalne miejsce. Tak jak powiedział budynek starej zniszczonej
poczty nie jest żadną alternatywą dla bloku komunalnego. Możemy mówić ewentualnie o budynku
socjalnym jeśli chodzi o starą pocztę to po pierwsze, po drugie jest tam możliwość uzyskania
maksymalnie do 10 mieszkań bo tak mówią szacunki, a po trzecie własność tego budynku co
podkreślał jest po obrysie tego budynku. Oznacza to tyle, że nawet gdyby był to budynek socjalny to
jego lokatorzy mogą posiadać samochód , będą tam zapewne dzieci, no więc jak można usytuować
budynek socjalny gdzie jego mieszkańcy nie będą mieli przestrzeni życiowej?. Ponadto nie odbierze
się tego budynku jeśli ten budynek będzie w granicy.
Radna

Katarzyna Pacewicz-Pyrek poinformowała,

iż na jej komisji

temat ten był

szeroko

analizowany i objaśniony, więc należy zakończyć dyskusje w tym temacie.
Radny Stanisław Góra zawnioskował, aby spróbować jeszcze ponownie na posiedzeniach komisji
przedyskutować ten temat. Nikt z radnych nie podważa celowości wybudowania tego budynku, ale
na dzień dzisiejszy rodzi się pytanie w jakim kierunku w najbliższym czasie pójść.
Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że aby uszanować wolę wszystkich dobrze aby wszyscy radni
z pełną świadomością zagłosowali, ponieważ tych pytań i wątpliwości jest bardzo dużo. Na pewno
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będzie pytanie

co dalej jak sprzedamy działkę na Placu Kupieckim bo była o tym mowa, ale

stracimy lokale socjalne. My mówimy o bloku komunalnych i chyba tak naprawdę do końca dzisiaj
nie wszyscy są w pełni świadomi jakie mamy lokale. Mamy lokale zarówno socjalne i tam gdzie
eksmitujemy ludzi w określonych przypadkach, tym ludziom trzeba zapewnić lokal socjalny, czyli to
niezbędne minimum. Mówimy tylko o lokalu socjalnym który jest doraźnym miejscem pobytu dla
rodziny lub człowieka który z różnych przyczyn został wyeksmitowany. Natomiast budownictwo
komunalne to jest całościowe, to jest wszystko to co gmina może budować. W takim budynku
komunalnym wybudowanym przez gminę mogą być zarówno lokale socjalne, lokale dla rodzin mniej
zamożnych z nie wygórowanymi czynszami, a zgodnie z ustawą powyżej 80 m2 mamy lokale, które
można sprzedawać na wolnym rynku. Nie jest to problem tylko Brzeska, ale również innych gmin
w Polsce. Dlatego też zgodnie z wnioskami radnych spokojnie i bez emocji możemy jeszcze raz się
tym tematem zająć i nikomu nic się nie stanie jeśli wszystkie argumenty zostaną przez wszystkich
wyartykułowane i powstanie z tego materiał, który da panu burmistrzowi zielone światło, a pan
burmistrz jak nam to obiecał na komisji może poczekać i spokojnie załatwimy problem.
Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił,
akceptowana, ale

że kwestia budowy budynku komunalnego

jest

nie jest alternatywą sprzedaży budynku na Placu Kupieckim i remontowanie

budynku poczty, bo zrobilibyśmy nie specjalnie dobry interes , mając więcej mieszkań zamienilibyśmy
na mniej. Jeśli mówimy o sprzedaży budynku na Placu Kupieckim jako jedną z alternatyw, to
wiadomo że musiałby powstać nowy budynek większy. Mieszkańców z tego budynku należałoby
przenieść w

tańsze mieszkania. Jedna z koncepcji

jest taka że jeślibyśmy wybudowali kilka

segmentów budownictwa komunalnego na osiedlu Partyzantów to przenosimy mieszkańców
z bloków komunalnych o gorszym standarcie do tego budynku, zwalniają nam się wolne miejsca
w gorszym standarcie w różnych miejscach na mieście i tam ewentualnie zasiedlamy mieszkańcami
z Placu Kupieckiego. Jest w tym sensie logiczne, że mamy tańsze utrzymanie i jak to mówił pan
komendant nie mamy skupiska w jednym miejscu. Są to proste odpowiedzi tylko podstawową
rzeczą jest to, abyśmy mieli świadomość, że jeśli sprzedamy budynek na Placu Kupieckim to my nie
otrzymamy od razu pieniędzy. Wartość tego budynku stosunkowo nie jest wielka , wartościowa jest
jednak działka.
Radna Maria Kądziołka zapytała ile uzyskalibyśmy lokali socjalnych w budynku poczty, a ile obecnie
mamy lokali socjalnych na Placu Kupieckim. Wiemy jaki jest stan budynku poczty, koszty remontu są
duże i pewnie będą większe niż koszty wybudowania nowego budynku. Wszyscy wiemy w jakim
stanie jest ten budynek, jest to ruina, a koszty jego remontu będą zapewnie bardzo duże. Jeżeli
mówimy o lokalach socjalnych to czy nie tańszym dla Gminy byłoby wyremontowanie budynku na
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Placu Kupieckim, bo budynek jest w lepszym stanie technicznym. Byłoby to dla gminy dużo tańsze,
a pocztę pozostawić.
Burmistrz Grzegorz Wawryka stwierdził, że nie jest alternatywą

jedno za drugie, natomiast

o budynku poczty mówiliśmy w takim kontekście, że pozyskujemy ekstra mieszkania socjalne, byłyby
to dodatkowe mieszkania socjalne. Jeśli mówimy o poczcie to nie bardzo wyobraża sobie zamianę
budynku na Placu Kupieckim, bo on ma więcej mieszkań na budynek poczty, o remoncie poczty
mówimy w kwestii dodatkowych mieszkań.
Radny Krzysztof Ojczyk przypomniał, że Gmina Brzesko ma budownictwo komunalne, które ma
więcej niż 50 lat, a ta nowa technologia budowy będzie nieco wyższa i lepsza. Aby nie tworzyć
zbiorowisk tylko z mieszkańcami tak zwanymi „socjalnymi” to należy mieszkańców z mieszkań
komunalnych o gorszym standardzie, a mających odpowiedni dochód by płacić czynsz
przekwaterować do tego nowego budynku komunalnego, a mieszkańców z Placu Kupieckiego
przekwaterować do tych dotychczasowych mieszkań. Zróbmy coś co jest normalne i do zrobienia, a
budynek starej poczty najchętniej przekazałby prywatnemu inwestorowi niech zrobi z niego
pożytek. Zgodnie z wolą i głosami radnych, aby tematu nie odwlekać zapytał, czy komisje i radni oraz
pan burmistrz są w stanie przygotować temat na miesiąc kwiecień lub maj?.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel przypomniał, że na wszystkie zadane pytania na posiedzeniach
komisji

wyczerpująco

zostało dopowiedziane, jeżeli trzeba jeszcze odpowiedzieć to jesteśmy

przygotowani na odpowiedź już w tej chwili.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – stwierdził, że tak było, ale skoro są jeszcze radni i osoby, które
chcą jeszcze coś wiedzieć poza tym i mają dodatkowe pytania to nie ma przeszkód. Zawsze można
pójść do merytorycznej osoby w UM i zapytać. Jeżeli miesiąc czasu wystarczy to przyjmiemy tą
dzisiejszą dyskusje do protokołu i powrócimy do niej na kolejnej sesji.
Radny Józef Kubas stwierdził, że jest możliwe przygotowanie tej dyskusji na miesiąc kwiecień, tylko
aby byli

odpowiednio merytorycznie przygotowani ludzie, którzy nam wszystko wyjaśnią. Na

niektórych komisjach ten temat nie był dyskutowany.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk wyjaśnił, że ten temat był omawiany na komisjach merytorycznych.
Każdy z przewodniczących komisji jak i pan radny Kubas wiedział, że te tematy są omawiane i zawsze
można było je wziąć do porządku obrad komisji Oświaty. Na wszystkich komisjach można rozmawiać
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o czym się chce jeśli jest tylko taka wola. Jeżeli przewodniczący komisji uznają że jest taka potrzeba
to pracownicy merytoryczni omówią temat na komisjach.
Radny Tadeusz Pasierb zapytał, czy pan burmistrz jest w stanie udzielić dzisiaj na sesji odpowiedzi na
jego zapytanie dot. zmiany przepisów prawa budowlanego, jak to się ma w stosunku do budynku
poczty. Bo jeżeli jest tak faktycznie jak mówi pan przewodniczący to jest zbędna dyskusja na temat
poczty.
Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział, są merytoryczni pracownicy, Pan Roman Olchawa
czy Naczelnik Bogdan Dobranowski i mogą w każdej chwili udzielić odpowiedzi.
Radny Józef Chruściel udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Tadeusza Pasierba
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził , że temat zostanie przedyskutowany na tych komisjach
na których radni będą chcieli dyskutować .Jeżeli radni uznają że temat jest wyczerpany to będziemy
dyskutować na sesji kwietniowej, a jeżeli nie to dopiero na sesji majowej.
Ad.12. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem
terenów zielonych.
Informacje jw. radni otrzymali w wersji pisemnej w materiałach na sesję, a także analizowali na
posiedzeniach komisji.
Radna Jadwiga Kramer w imieniu matek dzieci bawiących się na placach zabaw na brzeskich
osiedlach zawnioskowała o wypracowanie rozwiązań w zakresie zanieczyszczanej zieleni, placów
zabaw przez psy i koty na osiedlach. Już ósmy rok obserwuje ten problem na osiedlach i do chwili
obecnej nic się nie zmieniło.
W dyskusji nad informacją radni

omówili temat poruszony przez radna Jadwigę Kramer dot.

możliwości i propozycji rozwiązania problemu zanieczyszczonych placów zabaw na brzeskich
osiedlach przez psy i koty.
Ad.13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował, że radni przed sesją otrzymali autopoprawki pana
burmistrza do przedstawionego projektu uchwały. Zapytał czy po zapoznaniu się z materiałami
i autopoprawkami pana burmistrza są pytania radnych – pytań brak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt uchwały z autopoprawkami
Pana Burmistrza, a następnie poddał go pod głosowanie
został przyjęty 17 za, 2 wstrzymujące /0 przeciw/ przy 19 radnych obecnych jak niżej
Uchwała Nr LIV/374/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko.
/ uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
2/ projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych, specjalnych i ulgowych
przejazdów autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku,
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek

w imieniu pana Burmistrza zgłosił autopoprawki do

przedmiotowego projektu uchwały /stanowią załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt uchwały z autopoprawkami
Pana Burmistrza, a następnie poddał go pod głosowanie
został przyjęty 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących – przy 19 radnych obecnych w trakcie
głosowania/ jak niżej :
Uchwała Nr LIV/375/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia uprawnień do bezpłatnych, specjalnych i ulgowych przejazdów autobusami
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku,
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
3) projekt uchwały w sprawie ustalenia systemu stref i cen urzędowych za usługi przewozowe
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku,
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek

w imieniu pana Burmistrza zgłosił autopoprawki do

przedmiotowego projektu uchwały /stanowią załącznik do protokołu/.
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Radna Apolonia Warzecha zapytała w sprawie ustalenia strefy linii nr 10 do Jadownik.
Dlaczego linia nr 10 od szpitala do przystanku Jadowniki Guzik jest w drugiej strefie, a linia nr 8
szpital Jadowniki –Guzik w pierwszej strefie, czy nie nastąpiła tutaj pomyłka.
Na zapytanie radnej odpowiedzi udzielił Inspektor Zbigniew Matras.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił projekt uchwały z autopoprawkami burmistrza
i poddał pod głosowanie – został przyjęty 16 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw /17 radnych obecnych
na sali/ jak niżej :
Uchwała Nr LIV/376/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia systemu stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku .
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
4) projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Brzesko
i ustalenia ich przebiegu.
Uwagi do projektu uchwały zgłosili:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Brzyk przedstawił projekt uchwały jw.,
a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie - został przyjęty
jednogłośnie 18 za,

O przeciw, O wstrzymujących, przy obecności 18 radnych/ - jak niżej:
Uchwała Nr LIV/377/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Brzesko i ustalenia ich przebiegu.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
5) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku – ul.Kryształowa
Radny Lech Pikuła skierował apel do sołtysów i zarządów osiedli, ponieważ opiniują wnioski
o nadanie nazw ulicom i osiedlom, aby nie opiniować takich nic nie mówiących nazw. Mamy tylu
ludzi zasłużonych w Polsce i wiele nazwisk, których jeszcze w Brzesku nie ma. Rozumie nazwy ul.
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Ks.Tischnera i Aleja Solidarności bo te dwie nazwy się wiążą, natomiast nazywanie ulic Biznesową,
Bankową itd. jest bez sensu i on będzie głosował przeciw. Radny poprosił, aby opinie w tym zakresie
wydawała zawsze Komisja Prawa, właśnie ta komisja winna zaopiniować taki projekt uchwały jako
ostatnia. Radny zapytał dlaczego ten wniosek jest przedkładany do uchwalenia tak późno, skoro
wniosek Zarządu Osiedla jest z listopada 2008 roku.
Radna Maria Kądziołka jako Przewodnicząca Zarządu Osiedla Kościuszki- Ogrodowa odpowiedziała
na zapytanie radnego Pikuły. W 2008 r. do Zarządu Osiedla „Kościuszki-Ogrodowa” został skierowany
wniosek o opinię w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Osiedla. Pan radny Pikuła, już nie
pamięta, że omawialiśmy ten temat w 2008 r. i nadawaliśmy nazwy ulicom. Na terenie
Pomianowskiego Stoku mamy wydzielone tereny na działalność gospodarczą, tereny przemysłowe
oraz tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Nazwy ul. Biznesowej czy Bankowej zaproponowane
zostały dla terenów, gdzie powstają nowe zakłady, teren działalności gospodarczej. I już głosowaliśmy
i przyjęliśmy stosowne nazwy dla ulic, o czym Pan Pikuła raczył zapomnieć. Natomiast pozostałe
nazwy, takie ciepłe nazwy np. Kryształowa, ul. Perłowa zostały zaproponowane dla małych uliczek,
przy których będzie rozwijać się budownictwo mieszkaniowe. Aby nadać ulicy nazwę z nazwiskiem
osoby zasłużonej, musimy znaleźć odpowiednią dość duża ulicę, aby naprawdę docenić osobę
zasłużoną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk przypomniał, że zaproponowane nazwy ulic są
nazwami zaproponowanymi przez samorządy samych mieszkańców i należy je uszanować bo jest
taka ich wola. Zawsze honorowaliśmy zaproponowane nazwy i je uchwalaliśmy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu

uchwały jw., a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał go pod głosowanie –
głosowano 15 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący /19 radnych obecnych na sali, 2 radnych nie
głosowało/:
Uchwała Nr LIV/378/2010
Rady Miejskiej w Brzesku
Z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku / ul.Kryształowa /
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
6) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /Perłowa/
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu

uchwały jw. a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie

–

głosowano 16 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący /19 radnych obecnych na sali, 1 radny nie głosował /
Uchwała Nr LIV(379)2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /Perłowa/
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
7) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku Aleja Solidarności .
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu

uchwały jw., a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie

–

głosowano 19 za jednogłośnie.
Uchwała Nr LIV(380)2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /Aleja Solidarności /
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
Brzesko na lata 2010-2013.
Sekretarz Gminy Stanisław Sułek

przedstawił autopoprawki burmistrza do przedmiotowego

projektu uchwały. Poprawki wynikają z dyskusji jaka odbyła się na ostatnim piątkowym posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny.
Po dyskusji w temacie jw. radni ostatecznie zaproponowali brzmienie załącznika do przedmiotowej
uchwały z wprowadzonymi 3 autopoprawkami.
/dot. ujęcia w załączniku do projektu uchwały Zarządów Osiedli i organizacji pozarządowych /.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu

uchwały jw. ze zmianami, a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod
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głosowanie – głosowano 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący / 19 radnych obecnych na Sali obrad- 3
radnych nie głosowało/.
Uchwała Nr LIV(381)2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko na lata
2010-2013.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia BorzęcińskoRadłowskiej Grupy Działania z siedzibą w Warysiu.
Projekt uchwały wg. załącznika objaśnił Sekretarz Gminy Stanisław Sułek.
Radny Lech Pikuła stwierdził iż niepokojące jest to, że taka duża Gmina jak Brzesko przystępuje do
Stowarzyszenia w Warysiu, trochę to nie przystoi, bo jeszcze trochę, a Brzesko przyłączą do
Borzęcina .
Sekretarz Stanisław Sułek odpowiedział radnemu Pikule, była dyskusja na temat nowej nazwy
Stowarzyszenia. Wstępna propozycja jest taka, aby stowarzyszenie nazywało sie tak jak poszczególne
gminy, tylko że byłaby to zbyt długa nazwa. To, że Brzesko przystępuje do Stowarzyszenia to jest to
droga do tego, aby jeszcze w tym roku ogłaszać konkursy dla stowarzyszeń i innych organizacji.
Na zapytanie przewodniczącego Rady Miejskiej Sekretarz

Gminy

przybliżył które gminy będą

wchodzić w skład tego stowarzyszenia.
Radny Mirosław Wiśniowski poinformował radnych, iż posługując się informacjami prasowymi
jakie się ukazały, myśli że to przyjęcia do Borzęcko - Radłowskiej Grupy jest dobrą informacją dla
gminy Brzesko, łącznie do dyspozycji będzie pula około 10 mln złotych. W gminie Borzęcin do chwili
obecnej zostało spożytkowane około 625 tysięcy złotych, więc te kilka milionów o których tutaj wiele
razy na sesji było mówione, jest na pewno do zagospodarowania. Z informacji Wójta Gminy Borzęcin
wynika, że

rozmawiał z Panem Marszałkiem Województwa, który

zapewniał, że w budżecie

województwa małopolskiego są zarezerwowane pieniądze na ten cel czyli na leader plus.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka – zwrócił się do swojego przedmówcy, aby nie mieć takich wielkich
nadziei, że spłynie nie wiadomo jaki strumień pieniędzy. W tej chwili w tych lokalnych grupach
wsparcia które działają na terenie całego województwa różny jest poziom zaawansowania przez
różne gminy. Radny mówi tutaj o kwotach maksymalnych, które przez okres kilku lat mogłyby
wszystkie gminy wykorzystać wspólnie gdyby złożyły odpowiednia ilość wniosków. Te pieniądze nie
są na wszystko.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał jakie zadania z pozyskanych środków z Leadera plus
możemy sfinansować?. Jeżeli byłaby taka możliwość to chciałby, aby sfinansować zakup i montaż
torów i automatów do Kręgli.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że pozyskane środki finansowe z leadera plus będzie
można wykorzystać tylko na terenach wiejskich naszej gminy , nie w mieście. Więcej informacji na ten
temat zapewne posiada radny Wiśniowski.
Radny Mirosław Wiśniowski przybliżył informacje zawarte w prasie dot. pozyskanych środków
finansowych przez gminę Borzęcin i sposobu ich zagospodarowania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku

Franciszek Brzyk przedstawił treść projektu

uchwały, a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poddał pod głosowanie – głosowano
19 za – jednogłośnie jak niżej.
Uchwała Nr LIV(382)2010
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia Borzęcińsko- Radłowskiej Grupy
Działania z siedzibą w Warysiu.
/uchwała stanowi załącznik do protokołu/.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował radnych, że radna Maria Kądziołka
zwróciła uwagę na błąd w podstawie prawnej w uchwale w sprawie przyjęcia programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko, która już została przyjęta przez Radę.
Przewodniczący zwrócił uwagę Panu Burmistrzowi na pracę radców prawnych i ogólnej obsłudze
prawnej wszystkich projektów uchwał.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że ta uchwała

była

przygotowana przez MOPS

i parafowana przez radcę prawnego, którego zatrudnia MOPS nie Urząd.
Radca Prawny Edward Pietrus odpowiedział na zapytanie przewodniczącego Rady Miejskiej co
można w takim wypadku zrobić gdy uchwała została już przegłosowana przez radnych, a ma złą
podstawę prawną.
Ponieważ nie zmienił się skład Rady Miejskiej, wszyscy są

obecni w

związku z tym należy

przegłosować powtórnie tą samą uchwałę ze zmieniona podstawą prawną.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zapisy Statutu Gminy Brzesko § 26 ust.3. kiedy jest możliwa
reasumpcja głosowania nad uchwałą. Błąd w podstawie prawnej jest oczywistą pomyłką, sama treść
podjętej uchwały nie ulega zmianie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o poprawienie oczywistej pomyłki
w uchwale w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko
na lata 2010 – 2013, zgodnie z § 26 ust.3 Statutu Gminy Brzesko – zapis w podstawie prawnej
winien brzmieć „.....ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.)” wniosek przyjęto 18 za, zgodnie ze Statutem Gminy Brzesko
oczywista omyłka w podstawie prawnej uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gminie Brzesko na lata 2010-2013 została poprawiona.
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 udzielił Burmistrz Grzegorz Wawryka :
Odpowiedź na zapytanie radnej Katarzyny Pacewicz-Pyrek
Dobrą propozycją jest aby Gmina uzyskała certyfikat Zielona Gmina. Te działania spowodują, że
będziemy kiedyś czystą gminą.
Odpowiedź radnemu J. Kubasowi
Od paru dni na ulicy Okocimskiej trwają prace porządkowe, jest to ulica powiatowa, rozmawiał ze
starostą Pacura i dyrektorem Wołczyńskim na temat remontu tej ulicy. W chwili obecnej jest tam
budowana również kanalizacja i dlatego ta droga nie wygląda w tej chwili najlepiej. Do tej ulicy
przylegają tereny gminne dlatego wsparliśmy porządkowanie tej ulicy i do końca bieżącego tygodnia
będzie już ładnie.
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W sprawie działek

znajdujących się wokół Bacutilu, rzeczywiście

o wydanie decyzji środowiskowej.

wpłynął wniosek do Gminy

W dniu 11 marca br. zostało rozesłane zawiadomienie

z informacją o możliwości składania ewentualnych uwag i wniosków do stron postępowania
administracyjnego.
19 marca br. wpłynęło pismo mieszkańców ul. Starowiejskiej, Przemysłowej i Zydronia, jest około
200 podpisów z opinią w powyższej sprawie i przed wydaniem tej decyzji wszystkie te opinie będą
brane pod uwagę.
Odpowiedź radnemu Adamowi Kwaśniakowi:


Bezpłatny parking na ulicy Głowackiego jest sprzątany dwa razy w miesiącu, poczynimy
starania aby był częściej sprzątany gdy będzie brudno.



Sprawa kiosku będzie rozeznana przez Urząd.



W sprawie zbiorników również podejmiemy działania. W tym roku przewidujemy remont
placu Żwirki i Wigury i tam również są zbiorniki. Na tym osiedlu kilka tych spraw zostanie
uporządkowanych w miarę posiadanych środków finansowych. Zima była ciężka, remonty
pozimowe są wykonywane, są one kosztowniejsze ale dobrze wykonane i będą trwalsze.



Zatoka przystankowa – była w roku ubiegłym wizja, została spisana notatka na mocy której
GDDP zapewne wyrazi zgodę.



Dot. lokalu przy ul. Rynek 16 - są tam rożne koncepcje rozważane. Za około rok budynek
nowej biblioteki będzie działał, pozostaje stary budynek biblioteki w centrum miasta. Czy nie
lepiej aby propozycja radnego została rozważona pod kątem zagospodarowania starego
budynku biblioteki w centrum Miasta. Należy mieć świadomość że Rynek 16, te
pomieszczenia są na piętrze i będzie to niedogodność dla osób starszych. Jest to temat
otwarty, musimy wypracować jakieś stanowisko i prosi o aktywność te zarządy osiedli które
z tego budynku mogłyby skorzystać.



Jeśli chodzi o mieszkanie służbowe w przedszkolu nr 10, są takie wnioski pani dyrektor w tym
kierunku, jest również stanowisko komisji Oświaty. Jest to duże przedszkole i warunki są tam
nie najlepsze dlatego w tym kierunku będziemy się starali pójść.



Jeśli chodzi o cmentarz, została wydana przez Sanepid decyzja o przeniesieniu cmentarza
cholerycznego i jest przeniesiony na kwaterę na cmentarzu komunalnym. Temat ten był
poruszony na zebraniu osiedlowym.



Podjęte zostaną działania, aby w Ogrodzie Jordanowskim psy nie mogły przebywać, jest to
ogród dla dzieci.



Przycinkę drzew generalnie prowadzą ekipy wykwalifikowane, więc nie powinno być z tym
problemów. Są różne pory roku w których przycina się drzewa.
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Jeśli chodzi o zbiórkę gabarytów, wymaga to bardzo dużych nakładów finansowych.
Kontynuujemy już tą zbiórkę któryś rok z rzędu , uważamy że lepiej jest to zrobić raz w roku
a pozostałe środki przeznaczać na remonty dróg.

Odpowiedź radnemu Stanisławowi Milewskiemu – zostaną podjęte działania, aby droga dojazdowa
do Biosolidu była naprawiona przez użytkowników.
Odpowiedź radnej Jadwidze Kramer - w sprawie ulicy Browarnej.
Czy powstanie zjazd zależy głównie od Browaru Okocim. Jeśli browar takie działania skutecznie
podejmie i zapewni środki to my jako gmina jesteśmy w stanie wspierać te działania i im pomóc.
Jako gmina nie możemy ponosić wielomilionowych nakładów aby extra wybudować zjazd do
browaru.
W miarę możliwości finansowych gminy ul. Robotnicza zostanie wyremontowana, jak wystarczy
środków finansowych to taki zakres robót zostanie wykonany.

Odpowiedź dla radnej Katarzyny Pacewicz-Pyrek
Już niedługo zacznie się remont ulicy Solskiego, przypilnujemy Zarząd Dróg Wojewódzkich, aby
posprzątano tą ulicę. Wiemy że ta ulica nie wygląda w tej chwili najlepiej, dziury na skrzyżowaniu
zostały wyrównane. Chcemy aby zakończenie remontu pierwszego etapu nastąpiło szybciej niż to
zaplanowano.
Odpowiedź dla radnego Stanisława Góra – są zabezpieczone środki finansowe na Orlik Plus, jeśli
program będzie uruchomiony to będziemy w nim uczestniczyli. Są zgłoszone dwa boiska sportowe
w Buczu i Porębie Spytkowskiej. Ten program miał dofinansować budowę w 50 %, a propozycja która
padła w roku ubiegłym to było 25 %. Jako gmina nie chcielibyśmy zmieniać lokalizacji tych boisk tylko
te które były w roku ubiegłym zaczęte.
Ponadto pan burmistrz przybliżył jak przebiegają rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie
dróg i przejścia dla pieszych koło CAN PACK.
Odpowiedź radnemu Józefowi Kubasowi - Tablica przy pasji już była naprawiona, została przez
wandali uszkodzona, postaramy się ją naprawić.
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Odpowiedź dla radnej Ewy Chmielarz –częściowa odpowiedź na powyższą interpelację została
radnej udzielona. Jak tylko warunki pozwolą pracownicy pojadą w teren i sprawdzą, wówczas
odpowiedź zostanie pani radnej udzielona.
Odpowiedź dla radnego Adama Smołucha dot. uprzątnięcia gruzowiska w Jadownikach, jeśli to
będzie w gestii gminy to postaramy się aby ten teren został uprzątnięty.
Odpowiedź na zapytanie radnej Marii Kądziołka dot. boiska szkolnego w Buczu. Po zebraniu
sołeckim rozmawiał z pracownikami, analizowaliśmy jaki byłby koszt jego

wybudowania. Jeśli

będziemy mieć jakieś dodatkowe środki finansowe to postaramy się w tym roku takie boisko
wykonać. Należy mieć jednak świadomość, że jeśli będą środki i przedłoży radnym wniosek do
zaopiniowania to też by chciał, aby ta decyzja radnych była pozytywna za powstaniem tego boiska.
Radna Maria Kądziołka poprosiła, aby przy rozważaniu lokalizacji boiska przy szkole w Buczu
pozostawić miejsce na uruchomienie oczyszczalni ścieków dla szkoły. Koszty jakie gmina ponosi na
wywóz ścieków

są bardzo wysokie, dlatego musimy się przymierzyć do budowy biologicznej

oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, szkoła w Buczu jest najnowszym obiektem na terenie
naszej gminy, wiec nie jest w złym stanie technicznym. Szkoła w Mokrzyskach wymaga generalnego
remontu, to samo jest w Szczepanowie, więc miejmy świadomość, iż potrzeb jest bardzo dużo.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał czy z pozyskanych środków z Leadera plus

byłaby

możliwość sfinansować w Mokrzyskach np. oczyszczalnię ścieków, czy w Buczu boisko sportowe?.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że nie są to takie duże pieniądze, ale jeśli będzie tylko
taka możliwość to

wykorzystamy je, ale do takiego remontu należy się wcześniej dobrze

przygotować.
Na zapytanie radnej Kądziołka ile będzie kosztowała budowa boiska sportowego ORLIK w Buczu,
burmistrz odpowiedział - nie wiadomo. W roku ubiegłym wyszła taka sytuacja, że mieliśmy
odpowiednią kwotę, a w przetargu oferty były znacznie większe i musieliśmy przetarg unieważnić
i go powtórzyć. Na dzień dzisiejszy jest znana tylko wartość kosztorysowa, szacunkowa. Ponieśliśmy
tam już pewne koszty, przygotowana została dokumentacja techniczna.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zapytał, czy wykonanie elewacji budynku szkoły podstawowej nie
jest pilniejsze niż boisko sportowe?
Grzegorz Wawryka odpowiedział, wybudowanie tego boiska to będzie kwota około 60- 70 tysięcy
złotych, natomiast wykonanie elewacji budynku będzie kosztowało kilkaset tysięcy złotych.
Radna Maria Kądziołka zasugerowała, aby przygotować odpowiednie priorytety prac które muszą
być wykonane w pierwszej kolejności, tych najpilniejszych remontów i potrzeb na rok przyszły i lata
następne.
Należy przygotować harmonogramy i wyetapować zadania, aby następna Rada nie stanęła przed
dylematem które zdanie w pierwszej kolejności realizować.
Burmistrz Grzegorz Wawryka uważa, że można spokojnie określić kierunki działań, jak najbardziej.
Wiemy jakie są potrzeby w każdej szkole tylko że tego nie zrealizujemy w ciągu jednego roku.
Odpowiedź radnemu Franciszkowi Brzykowi - Burmistrz przypomniał jakie zostały zabezpieczone
w budżecie gminy środki finansowe na wykonanie dokumentacji. Wykonywane są te wszystkie
wnioski na jakie zapotrzebowanie składają min. radni. Cześć tych dokumentacji już się wykonuje
i zawnioskował o dodatkowe środki finansowe po to, abyśmy mogli zrobić projekt min na blok
komunalny. Te środki dzisiaj są w rezerwie. Jeśli opinia państwa będzie ostateczna to przystąpimy do
działania i pójdziemy do przodu.
Ponadto burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział na zapytania sołtysów i radnych dot. zniszczeń
spowodowanych przez dziką zwierzynę. Pan Poseł Musiał mówił w dniu dzisiejszym o złożonym
w tym temacie dezyderacie. Zmiany są trudne, ale musi tutaj zostać wypracowana jakaś inna forma
finansowania tych zniszczeń. Te pieniądze na szkody musza się znaleźć, a same rozwiązania muszą
być bardziej dokładne.
Odpowiedż na zapytanie sołtysa Wacława Ćwioro my jako gmina zaapelujemy do mieszkańców
o nie wypalanie traw, ale sami sołtysi również winni apelować, bo są osobami mającymi wpływ na to
co się dzieje na sołectwie.
Odpowiedź na zapytanie radnego Tadeusza Ciureja w sprawie czystości na ulicy Dworcowej,
podejmujemy działania bo to jest odcinek drogi nie nasz, podejmiemy działania, aby śmieci zostały
jak najszybciej uprzątnięte.
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Progi zwalniające na ul. Bagiennnej - wniosek został skierowany do starosty brzeskiego poprzez
ZIRD. W przypadku pozytywnej opinii przez zespól i zatwierdzenie przez starostę progi zostaną
zamontowane po zabezpieczeniu środków na ten cel. Przypilnuje aby takie działania zostały przez
gminę podjęte.
Szczegółowa odpowiedź na zgłoszone interpelacje i zapytania zostanie udzielona na piśmie.
Następnie radni omówili temat dot. powołania nowego dyrektora BOSiR i przedstawienia przez
niego koncepcji i wizji funkcjonowania BOSiR pod jego kierownictwem na posiedzeniach komisji
Rady Miejskiej.
Ad.17. Wolne wnioski i zapytania :
Radna Jadwiga Kramer zawnioskowała o dopisanie do terminarza zebrań, gdzie te zebrania będą
się odbywały. Nasze Centrum Biblioteczne za rok czy dłużej ma być oddane do użytku, bezpośrednio
do tego budynku przylegają miejskie szalety. Należy w tej chwili już pomyśleć o nasadzeniu zieleni
która ten budynek oddzieli od Centrum, aby na czas zasiedlenia zieleń odrosła.
Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że już dawno działania w tym zakresie zostały podjęte
ponieważ w zimie dokupiliśmy działkę. Cała ta działka została wyczyszczona, usunięte zostały
niepotrzebne drzewa i krzewy. W tej kwocie którą zabezpieczyliśmy te 150 tysięcy również
wykonywaliśmy dokumentację zagospodarowania tego terenu. Dokumentacja na tą nie ogrodzona
część Ogrodu jest w tej chwili w trakcie wykonywania. Chcemy aby rzeczywiście po remoncie to
ładnie wyglądało i na wykonanie będziemy musieli znaleźć środki finansowe.
Radna Maria Kądziołka poinformowała, na jej osiedlu w chwili obecnej jest wykonywany pozimowy
remont dróg, jest on bardzo solidnie wykonywany, za co bardzo dziękuje. Radna zaprosiła wszystkich
na zebranie osiedlowe Kościuszki –Ogrodowa 17 kwietnia 2010 r. godz.17.00.
Stacja trafo w bloku na ulicy Kościuszki 69

- rok temu ogólne zebranie mieszkańców osiedla

Kościuszki –Ogrodowa podjęło wniosek, który został przekazany do UM dot. funkcjonującej stacji
trafo. Wniosek ten dotyczył podjęcia kroków w sprawie wyprowadzenia tej stacji poza blok 69.
Radna poprosiła o przedstawienie co zostało w tej sprawie zrobione.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odczytał pismo Pani Beaty i Jacka Glapińskich z Borzęcina Górnego
z prośbą o pomoc. Jest to pismo dot. gróźb w związku z powyższym skieruje to pismo do Policji
celem rozpatrzenia, gdyż nie leży to w kompetencji Rady Miejskiej.
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W imieniu mieszkanki Brzeska pani Marii Bartyz przewodniczący Rady Miejskiej przekazał wszystkim
radnym życzenia świąteczne w jej imieniu.
Przewodniczący złożył wszystkim radnym życzenia świąteczne.
Do życzeń przyłączył się Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka
Ad.18. Zamknięcie obrad sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zapytań ze strony radnych i obecnych na Sali
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk zamknął obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Brzesku.
Obrady trwały od godziny 1000 do godziny 17.30.
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