Protokół z sesji
XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach
data posiedzenia: 24-02-2022
miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Brusach

Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
Przyjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej w Brusach i Burmistrza Brus potępiające atak Rosji na
Ukrainę.
Podjęcie uchwał w sprawach:
A. ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach
B. planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok
C. rozpatrzenia petycji
D. określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli w gminie Brusy
E. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach
ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
F. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku
G. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu
H. zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
I. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
Sprawy organizacyjne.
Zamknięcie obrad.

Wykaz głosowań
1. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Brusach.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 2. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt: przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w
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3.

4.

5.

6.

7.

Brusach i Burmistrza Brus potępiające atak Rosji na Ukrainę.
przyjeto przedmiot głosowania (w. bezwzględna)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 11 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Szczepański Michał; Warnke
Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 1 - Rutowski Dariusz;
Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 11 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Zblewski Marek;
PRZECIW - 1 - Warnke Emilia;
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i
przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 11 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz; Warnke
Emilia; Zblewski Marek;
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8.

9.

10.

11.

PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 1 - Szczepański Michał;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata
2022-2029.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 12 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 3
ZA - 12 - Cysewski Marcin; Dorszyński Tomasz; Jaszewski Witold; Kin Michał; Kulesza Andrzej;
Leszczyńska Marzena; Łącki Zbigniew; Niebrzydowska Bernadeta; Rutowski Dariusz;
Szczepański Michał; Warnke Emilia; Zblewski Marek;
PRZECIW - 0 WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

Przebieg sesji
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Łącki – Otwieram XXXII sesję Rady Miejskiej w Brusach.
Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Może na wstępie chciałbym poinformować, że w
okresie od ostatniej sesji mieliśmy smutne uroczystości. Zmarł między innymi pan śp. Jan Gostomski
oraz śp. pan Waldemar Bruski, który związany był z działalnością w naszej społeczności. Może
odczytam kilka słów na, więcej na temat tych osób zmarłych i później będę prosił o uczczenie ich
minutą ciszy. Pan Jan Gostomski urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Czyczkowach. Był aktywnym
działaczem sfery społeczno-samorządowej Gminy Brusy. Jako rolnik należał do kółka rolniczego w
Czyczkowach, którego w zarządzie pełnił rolę skarbnika. Ponadto sprawował funkcję członka
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Społecznej Rady Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Jako strażak był od
1953 roku członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyczkowach. Od 1980 do 1991 roku pełnił w niej
funkcję prezesa. Do Ochotniczej Straży Pożarnej należał przez 69 lat. Ostatnio jako jej członek
honorowy. Wcześniej służył nie tylko czynnie w akcjach ratowniczo-pożarniczych, ale także jako
mechanik czy na stanowisku skarbnika jednostki. Jako rodzic działał na rzecz społeczności dzieci i
rodziców będąc przez wiele lat przewodniczącym komitetu rodzicielskiego w szkole podstawowej w
Czyczkowach. Jako Radny Rady Miejskiej w Brusach w latach 1990-1994 oraz jako członek zarządu
Gminy Brusy w latach 1993-1994 był związany z lokalnym samorządem. Był również wieloletnim
członkiem Rady Sołeckiej w Czyczkowach. Pan Jan na przestrzeni lat pełnił także funkcję ławnika Sądu
Rejonowego w Chojnicach, Członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Brusach, Członka Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie, Członka Komitetu Budowy Domu Nawiedzenia w
Brusach. Pogrzeb śp. Jana Gostomskiego odbył się 11 lutego bieżącego roku, w kościele paraﬁalnym w
Brusach. Z żalem również informujemy, że 4 lutego w wieku 75 lat zmarł śp. Waldemar Bruski. Pan
Waldemar Bruski urodził się 16 września 1946 roku w Czersku. Przez wiele lat pracował jako urzędnik
państwowy. W latach 1980-1988 pełni funkcję Naczelnika Gminy Brusy. W 1988 roku weszła w życie
uchwała stanowiąca Brusy miastem, o którą między innymi zabiegał śp. pan Waldemar. Wówczas
został Naczelnikiem Miasta i Gminy Brusy. Piastował to stanowisko do 1990 roku. Od 1994 do 1996
roku sprawował urząd Burmistrza Czerska. Na przestrzeni lat pełnił również funkcję naczelnika,
Zastępcy Naczelnika Miasta Chojnice, Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy w Czersku, Radnego Rady
Miejskiej w Czersku i Radnego Rady Powiatu Chojnickiego. Był także zrzeszony w organizacjach o
charakterze społeczno - sportowym. Działał między innymi rzecz na MLKS Borowiak Czersk. Samorząd
Miasta i Gminy Brusy składa serdeczne wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim
pana Waldemara, a także pana Jana Gostomskiego. Chciałbym teraz, poproszę o powstanie i
uczczenie minutą ciszy tych dwóch zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję. Stwierdzam, że na
ustawowy skład rady 15 w sesji uczestniczy 11radnych w związku z tym sesja jest prawomocna do
podejmowania uchwał.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady - Kolejnym punktem porządku jest przyjęcie porządku obrad, 12 radnych,
przepraszam, 12 radnych. Proszę państwa, protokół z poprzedniej XXXI sesji był dostępny w biurze
rady. Państwo Radni mieli możliwość zapoznania się z tym protokołem. Czy są jakieś uwagi do
protokołu z poprzedniej XXXI sesji Rady Miejskiej? Jeżeli nie ma to przystępujemy do głosowania. Ktoś
z państwa radnych jak jest za przyjęciem protokołu z XXXI sesji? Dziękuję, kto jest przeciwny, kto się
wstrzymał, dziękuję. W głosowaniu brało udział 12 radnych, wszystkie głosy są za w związku z tym
rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej XXXI sesji.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady - Kolejny punkt to przedstawienie porządku obrad. Proszę państwa, chciałbym
zaproponować rozszerzenie porządku obrad o punkt, po 5. punkcie jest informacja z działalności
komisji, punkt 6 Oświadczenie Rady Miejskiej w Brusach potępiające atak Rosji na Ukrainę. Zanim
przeczytam cały porządek obrad prosiłbym o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za
przyjęciem, za rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest
przeciwny, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że rada jednogłośnie przyjęła
rozszerzenie porządku obrad. Teraz przedstawię cały porządek obrad. Punkt, kolejny punkt, tak jak
mówiłem, 12 radnych jest za, rozszerzono porządek obrad o punkt 6. Porządek obrad przedstawia się
następująco: 1.otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 2. przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej,
3. przedstawienie porządku obrad, 4. informacja burmistrza Brus o podejmowanych działaniach, 5.
informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej, 6. oświadczenie Rady Miejskiej i Burmistrza
Brus potępiające atak Rosji na Ukrainę. 7. podjęcie uchwał w sprawach: a. ustalenia wysokości opłaty
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za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w
Brusach, b. planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok, c. rozpatrzenia
petycji, d. określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli w gminie Brusy, e. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brusy za udział w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, w szkoleniach lub ćwiczeniach, f. przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022
roku, g. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
oraz wprowadzenia regulaminu handlu, h. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2022 i
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brusy na lata 2022-2029. Punkt 8 porządku obrad interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami. 9. sprawy organizacyjne. 10. zamknięcie
obrad. Tak przedstawia się porządek obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma propozycje zmiany do
tego porządku obrad. Nie widzę, w takim razie przystępujemy do realizacji.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady - Bardzo proszę pana burmistrza o informację o podejmowanych działaniach.
Burmistrz Brus Witold Ossowski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rozpoczął się kolejny rok 2022.
Jesteśmy na etapie takiego rozpoczęcia tak naprawdę roku w zakresie realizacji różnych
przedsięwzięć czy realizacji inwestycji. Jest to okres zimowy, też na takim etapie jeszcze zamknięcia
podsumowania roku 2021, co udało się zrealizować, czego nie. Jeżeli mówimy też o przyjmowanych
zmianach w budżecie gminy, które też będą następować to na pewno to podsumowanie roku jest
bardzo znaczące, bo realizacja niektórych zadań też terminowo się przesuwa, czy też mam tutaj na
myśli przede wszystkim Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, chociaż te zadania gro większość
zadań zostały zakończone terminowo. w roku ubiegłym, ale to rozliczenie, zamknięcie roku jest bardzo
też istotne, bo zawsze interesuje nas ta strona i dochodów i wydatków. Wiemy, że pewna pula
środków, która pozostaje z ubiegłego roku ona przechodzi na ten rok i już w projekcie budżetu
częściowo te wydatki pokrywa się środkami wolnymi, które pozostają, ale mamy też do rozwiązania
inne tematy, które nie są jeszcze w budżecie zbilansowane, ponieważ tych problemów różnych w tym
roku na pewno wystąpi bardzo dużo, w związku po prostu ze wzrostem cen materiałów, usług i
musimy być tego świadomi. Dlatego takim przykładem na pewno jest Centrum Kultury i Biblioteki,
gdzie wartość tego zadania ostatecznie wzrośnie ze względu na wartości materiałów i to jest w tej
chwili jakby też szacowane, bo nie jest to jeszcze jakby dokładnie wyliczone i dopięte co będzie po
stronie wykonawcy, co będzie po naszej stronie. Tutaj inwestycje bezpośrednio prowadzi Centrum
Kultury, ale wiemy, że ta dotacja jest tutaj udzielana przez nas i jakby ten nadzór na całą inwestycją,
prowadzeniem to realizujemy to poprzez nasz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, bo to jest nasza
jednostka, a więc to jedno z zadań, ale też chcę powiedzieć, że no przygotowujemy się do kolejnych
zadań. To pytanie, które często pojawiały się dotyczące projektowania ulic w mieście Brusy to się
jakby urzeczywistniło, bo państwo zadawaliście pytania, tu, że mieszkańcy pytają na jakim to jest
etapie, czy są jakieś koncepcje, czy to projektowanie się rozpoczęło, to chcę powiedzieć tak, że
niedawno podpisałem umowę na projektowanie ulic w centrum miasta i przede wszystkim było to
możliwe rozstrzygnięcie przetargu, wybór projektanta po uregulowaniu pewnych też formalności, a
więc nastąpiła jakby zamiana dróg, staliśmy się zarządcą, właścicielem niektórych dróg, mam tutaj na
myśli ulice w obrębie kościoła, czyli ulicę Kościelną, część ulicy Chełmowskiej czy też ulicę Szkolną,
jesteśmy w tej chwili właścicielem a wiemy, że te drogi były jeszcze w roku ubiegłym drogami
wojewódzkimi. One od teraz są nasze, natomiast rok wcześniej dokonana była zamiana też dróg z
powiatem chojnickim, a więc ulica 2 Lutego i jakby jedna strona Placu Jana Pawła II i odcinek ulicy
Dworcowej do toru kolejowego, do ośrodka zdrowia to też jest w tej chwili nasza droga, więc ten cały
układ komunikacyjny jest nasz i możemy w tej chwili być jakby w pełni inwestorem i spokojnie to
projektować. To co jest ważne, na to od długiego czasu ubiegamy się o doﬁnansowanie i mamy już
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informację oﬁcjalną. że otrzymamy doﬁnansowanie na to zadanie, to jest kwota ponad 9000000 zł.
Otrzymamy również doﬁnansowanie na ulicę na Osiedlu Karpaty, to jest prawa strona wyjeżdżając z
Brus w kierunku Kosobud tak, to osiedle tam jest dokumentacja zaawansowana, niebawem powinno
być pozwolenie na budowę i to zadanie powinno być zrealizowane na przełomie tego i przyszłego
roku, takie jest założenie. A więc można powiedzieć, że na te ulice w Brusach mamy około 10,5 mln zł
ze środków rządowych z budżetu państwa. To jest dobra, ważna dla nas informacja i do tego zadania
się przygotowujemy. Natomiast kiedy też mówimy o budżecie, o, kiedy pojawiają się propozycje czy
nowych zadań czy zbilansowania ostatecznego budżetu, no to pojawiają się pewne problemy, które
oczywiście o czym mówiłem wcześniej też i co było przewidywane, bo jesteśmy po drugim jakby, no
jesteśmy na etapie procedury przetargowej, ale można powiedzieć po drugim przetargu jakby
nierozstrzygniętym na budowę odwodnienia w mieście Brusy, czyli rozdział kanalizacji ogólnospławnej
na deszczową, sanitarną, drugi etap i wcześniejsze kosztorysy były takie, że wartość zadania to jest
około 4 milionów zł w tej chwili po dwóch jakby próbach, podejściach mamy o 3 miliony więcej, około
7 milionów złotych. Natomiast już bazując na tych kwotach, które są dzisiaj to wiemy, że trzeci etap,
który nas czeka w obrębie oczyszczalni ścieków to gdybyśmy to przeliczyli na dzisiejsze stawki to tam
może nam brakować już około 2 milionów złotych, czyli zadanie to w mieście Brusy na dzisiaj może
kosztować około 5 milionów więcej. I to są proszę państwa takie no poważne decyzje i konsekwencje
dla naszego budżetu. Ale wiemy dokładnie, że to jest jakby punkt wyjścia, to jest jakby numer 1 jeżeli
mówimy o budowie ulic w mieście, bo to jest wszystko powiązane. To są zadania realizowane ze
środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i no te brakujące środki będziemy
jako gmina próbowali zabezpieczyć z różnych źródeł. I to ma jakby konsekwencje powiązane z naszym
budżetem, jeżeli pewne zadania nie są do niego jakby wprowadzane to najpierw trzeba bilansować to
co jest jakby pilne, konieczne, to co wynika rzeczywiście z tych różnych programów jeżeli chodzi o
doﬁnansowanie. I tutaj oczywiście prowadzę i rozmowy z Urzędem Marszałkowskim tak, z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego, z Zarządem Województwa Pomorskiego jesteśmy w kontakcie. No
będziemy ubiegali się o zwiększenie doﬁnansowania, ale to oczywiście czas pokaże czy to zwiększenie
będzie możliwe. No oczywiście są też inne rozwiązania, bo może być zwiększenie ze środków budżetu
państwa, a może być sytuacja taka, że będziemy musieli to zabezpieczać z własnym środków. Może
być sytuacja taka, że w momencie, żeby rozpocząć inwestycje, a powinniśmy pewien zakres
zrealizować jeszcze w tym roku, będziemy musieli środki zabezpieczyć nasze, inwestycje realizować, a
w trakcie realizacji możemy otrzymać to zwiększenie, bo to będzie zależało na przykład od kursu euro
tak jak będzie mocna złotówka, czy w okresie najbliższych dwóch lat, bo cały program może
funkcjonować jeszcze z 2 lata, a więc może okazać się, że będą jakieś rezerwy, oszczędności może
być pula środków dodatkowych na województwo na przykład pomorskie, a więc jest ileś
niewiadomych, ale to jest czymś zupełnie normalnym, bo zawsze coś takiego praktykowaliśmy. No
zdarzało nam się, że inwestycje były zakończone, rozliczone a jeszcze otrzymaliśmy refundację,
zwiększenie na przykład doﬁnansowanie z poziomu 70 do 85% czy z 50 do 70 tak, a więc to to jest
znaczące, bo przy tak dużych inwestycjach to mówimy o kwotach już no milionowych i to ma poważne
znaczenie. Dlatego, proszę państwa, tak jak wcześniej sygnalizowałem to, że skupiamy się na mieście
Brusy, no to przez cały czas to podtrzymuje, bo tutaj te inwestycje są jakby no najbardziej kosztowne.
Ich nie można jakby dzielić na pewne etapy tak, bo jeżeli nawet czy budujemy, przebudowujemy
drogę w mieście, w zwartej zabudowie no to musi to być robione kompleksowo tak, łatwiej realizuje
się inwestycje drogowe czy inne gdzieś na obszarach wiejskich, gdzie są pola, zawsze można to na
jakiś tam etapy dzielić. Także to jest wszystko powiązane. I to jest sprawa jakby taka no bardzo
poważna. No ale zaskoczył czy nie zaskoczył nas ten wzrost cen, no jest taka sytuacja i musimy brać
to pod uwagę no i kwestia też dokładnych szacunków jeżeli chodzi o energię elektryczną, bo to
dokładnie nam też tutaj wyjdzie, jakie będą wzrosty czy to będzie pół miliona czy ile. Ale mówimy o
kwotach poważnych także na pewno energia będzie droższa, dlatego w sytuacji takiej, kiedy mówimy
o energii mówimy o oświetleniu dróg, ulic tak, to to wszystko też należy jakby brać pod uwagę i tą
świadomość tych wzrostów mieć, to jest taki problem z którym borykają się no wszystkie jednostki,
gminy, samorządy w naszej Polsce i i też różne decyzje są podejmowane. Proszę państwa, też no
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musimy być przygotowani na różne zagrożenia, tutaj już pan Przewodniczący proponując państwu
zmianę porządku obrad chcielibyśmy przyjąć wspólnie oświadczenie naszego samorządu w sprawie
wydarzeń w Europie na Ukrainie, która została no dzisiaj rano zaatakowana przez można powiedzieć
barbarzyńcę Putina, przez Rosję. Tutaj chcemy ten akt potępić i musimy być solidarni i i też wykazać
naszą gotowość. I w obliczu tych wszystkich wydarzeń tak naprawdę też musimy zwracać uwagę na
nasz budżet, czym gospodarujemy, bo wiemy, że no różne rzeczy mogą się też wydarzyć, Proszę
państwa, też ostatnia sytuacja, która miała miejsce w miniony weekend, w sobotę, brak energii tak
wichury, które się pojawiają, które mogą się pojawić jeszcze, bo takie sygnały no są takie, są też
prognozy. Widzimy, że no z żywiołem nikt nie wygra i widzimy jak jesteśmy bezsilni, bezradni, kiedy
nie ma energii. W tym czasie można powiedzieć pracowaliśmy ze wszystkimi służbami, pracował sztab
kryzysowy, bo było zagrożenie, że energia dopiero będzie po kilku dniach, na szczęście udało usunąć
się awarię i ona wróciła wieczorem w sobotę, ale tak naprawdę co, nie działały telefony tak lub
częściowo, jesteśmy uzależnieni od energii, mam tutaj na myśli ujęcia wody, funkcjonowanie
oczyszczalni ścieków i całego systemu kanalizacji sanitarnych. Udało się to opanować, bo jesteśmy w
dużym dobrze do tego przygotowani. Posiadamy pewną ilość agregatów prądotwórczych, które w
takich sytuacjach uruchamiamy. Mieszkańcy dzwonili, pytali będzie woda, zostały agregaty
uruchomione i na ujęciu w Brusach, i na oczyszczalni ścieków, to nie trwało długo, ale rzeczywiście
woda nie była jakby włączona tak to określę przez cały czas tylko żeby mieszkańcy zaopatrzyli się w
tą wodę do picia, do tego bieżącego użytku czy też woda niezbędna dla zwierząt. I proszę państwa,
tutaj chciałbym zaapelować też do mieszkańców by w takich sytuacjach naprawdę bardzo umiejętnie
gospodarować wodą, bo może się okazać, że podłączymy agregaty, ujęcia będą działać tak, ale
pojawia się problem od razu wykorzystywania wody do tego no bieżącego funkcjonowania, ona musi
być, ale oszczędnie gospodarować nią wykorzystując no w celu kąpieli, prysznica czy wody do toalet,
żeby robić to w sposób naprawdę umiejętny i z rozwagą, bo mamy od razu przepompownie ścieków
pełne. A wiemy, że przepompownie ścieków bez energii, bez prądu, krótko mówiąc nie funkcjonują. To
był krótki czas, mamy doświadczenia, przykłady po nawałnicy co się działo tak, przepompownie były
uruchamiane agregatami czy też były wykorzystywane wozy asenizacyjne tego opróżniania, a więc
tych problemów jest dużo i to jest taka sytuacja, że wszyscy musimy być solidarni, bo wiemy, że no
nie jedna osoba się zastanowi i nie będzie tej wody jakby wykorzystywać niepotrzebnie czy też później
jej wpuszczać do kanalizacji sanitarnej. Należy mieć to zawsze naprawdę na uwadze, bo to może się
okazać, że gdybyśmy umiejętnie gospodarowali i to można na wiele godzin rzeczywiście włączyć
ujęcia nasze i one z agregatami będą działały. A więc tutaj musimy być w tym zakresie tacy naprawdę
solidarni i zdyscyplinowani, bo to sami sobie przez taką no możemy też wyrządzić taką krzywdę. I
proszę państwa, takie sytuacje też powodują, że musimy się w pewne jakby sprzęty, urządzenia też
zabezpieczyć. Prawda jest taka, że oczywiście w obliczu wojny na Ukrainie, naszego sąsiedniego
narodu musimy być przygotowani na przyjęcie uchodźców, dlatego jeżeli mieszkańcy na terenie
gminy Brusy dysponują czy wolnymi mieszkaniami, wyrażają chęć, gdyby taka potrzeba była przyjęcia
mieszkańców Ukrainy to taki sygnał dla nas jest ważny, a więc nawet prosimy, żeby to do nas
zgłaszać, żebyśmy taką wiedzę posiadali. Oczywiście my mamy też wyznaczone jakby wstępnie
rozdysponowane nasze obiekty komunalne, obiekty publiczne, gdyby taka potrzeba też wystąpiła, bo
z taką tutaj prośbą do nas wstąpił pan wojewoda, a więc to nie jest tak, że dzisiaj, ale naprawdę od
wielu miesięcy te działania są prowadzone i wiedząc, że takie zagrożenie występuje i te wcześniejsze
działania w ostatnich dniach a dzisiaj tak jakby zostało to wszystko przesądzone, to widzimy, że tutaj
no nie ma żartów i musimy podejść do tego odpowiedzialnie. Dlatego te pewne czynniki, proszę
państwa, mogą powodować pewne zmiany i mamy tego świadomość, kiedy mówię o brakach
ﬁnansowych w naszym budżecie na realizację inwestycji to musimy być świadomi tego, że jeżeli
korzystamy z programów unijnych czy z programów rządowych może być sytuacja, że tych pieniędzy
nie będzie, bo decyzje rządu no mogą być zupełnie innego i oczywiste tak, że będzie potrzebne
zabezpieczenie większych środków na tutaj związane z bezpieczeństwem naszego kraju czy Europy i
jesteśmy tego świadomi, że nawet pewnych środków, które są nam wstępnie przyznane, kiedy są
pewne promesy możemy po prostu nie otrzymać. I to jest sytuacja zrozumiała, dlatego musimy być na
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to przygotowani, dlatego to gospodarowanie jakby naszym budżetem i zawieranie nowych jakby
umów na realizację zadań inwestycyjnych no to trzeba to dokonywać ten sposób rozważny nawet
jeżeli pewne zadania są w tym naszym budżecie zapisane a coś nie jest jakby pilne, konieczne, nie
wynika z jakiejś naprawdę konieczności to trzeba to dokładnie też zweryﬁkować. I myślę, proszę
państwa, że to w tej mojej informacji tyle. Nie chciałbym mówić szczegółowo o tych różnych
programach, które są też realizowane. Możemy sobie to też jakby jeszcze niekoniecznie na sesji też
przeanalizować, różne informacje są też i podawane przez media, ale jeżeli tutaj państwo też
chcielibyście na komisjach to można te sprawy jakby szczegółowo też jeszcze przedstawić jaki jest
stan zaawansowania. Dlatego na pewno rozpoczęliśmy trudny rok, trudny rok i tutaj musimy podejść
do tego w sposób jakby odpowiedzialny i jest naprawdę dużo dużo niewiadomych i rzeczywiście nasze
kierunki inwestowania, wydatkowania środków publicznych mogą być rzeczywiście różne a też
powinniśmy posiadać w razie czego w rezerwie na różne sytuacje też no nieprzewidziane tak. Także
dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady - Bardzo proszę, pan Dariusz Rutowski.
Radny Rady Miejskiej Dariusz Rutowski - Szanowny panie Burmistrzu, apropo pańskich działań w
ostatnim czasie miałbym pytanie czy podjął pan działania i jakie działania pan podjął w sprawie
przejezdności ulicy Sportowej ulicy, fragmentów w sumie ulicy Sportowej, która jest własnością
częściowo prywatną a częściowo własnością miasta. Jest to droga, która przynajmniej, tutaj
mieszkańcy się do mnie zwrócili 28 stycznia, czyli minął prawie miesiąc, wczoraj sprawdzałem, ta
droga dalej jest nieprzejezdna, jest w bardzo złym stanie, z tego, co wiem, dzieci wychodząc do szkoły
mają zakładane reklamówki na buty, żeby w ogóle mogły dotrzeć do tej szkoły. Jak już mówiłem ta
ulica jest w znacznej części własnością prywatną. Mieszkańcy spotkali się z właścicielem tej drogi,
który tutaj swoje działania uzależniał od tego, czy zostanie wykonane, chodziło tutaj o wymianę, żeby
po prostu gmina stała się właścicielem tej drogi i chodziło, właściciel ten informował, że jest z panem
burmistrzem, jakąś umowę zawarł w sprawie wymiany tego gruntu pod tą drogę na jakieś inne grunty.
Czy taka umowa miała miejsce i ewentualnie jakie są szczegóły tej umowy, kiedy miałaby taka zmiana
zajść, taka zamiana gruntów, a więc... Chciałbym jeszcze poinformować, że ci mieszkańcy spotkali się
za moją namową z właścicielem właśnie tej drogi i no chyba niewiele tam dali radę ustalić i tak jak
dotychczas ten właściciel tam niewiele podejmował w sumie, żeby utrzymać tę drogę w należytym
stanie, żadnych działań nie podejmował, wiem że ci mieszkańcy sami na własną rękę podejmowali
działania i chyba się nic nie zmieniło czy po prostu jest pan jakoś w stanie pomóc, czy może już pan
pomógł tym mieszkańcom w jakiś sposób, chociaż na razie efektów nie widać, bo tak jak mówię
wczoraj sprawdzałem i ta droga dalej jest nieprzejezdna. Dziękuję bardzo.
Burmistrz Brus - Tak, panie Przewodniczący, szanowni Państwo, panie Radny. Oczywiście ten temat
jest mi bardzo dobrze znany. Na pewno nie ma żadnej umowy, która mówi o zamianie gruntów tak, to
może gdzieś tam propozycje jakiejś się pojawiały, ale no my nie dysponujemy też dużą ilością
gruntów, które moglibyśmy zamieniać, propozycję co do zamiany to często się pojawiają, kiedy
dokonujemy wykupu gruntów chociażby pod drogi, pod ścieżki, nie raz ktoś nie chciałby tego gruntu,
kawałka oddać to mówi chętnie bym zamienił, ale my nie mamy czym dysponować, a zwłaszcza kiedy
zamiany miałyby dotyczyć no skrawków pewnych na poszerzenie dróg czy na stworzenie dróg. Ja
rozumiem zamiany mogą bardziej się pojawiać, jeżeli mówimy o większej powierzchni, o terenach
bardziej strategicznych tak po różnego rodzaju inwestycje co pewnie w przyszłości czeka nasze
miasto, gminę, bo wiemy, że tej przestrzeni publicznej nam brakuje w mieście Brusy chociażby kiedy
spojrzymy na ten cały obszar kompleksu szkolnego czy kompleksu naszego sportowego, także kiedy
będziemy myśleli o nowych przedsięwzięciach to na pewno takich terenów nam brakuje, a więc tutaj
uchwalając plany zagospodarowania przestrzennego czy wydając decyzję o warunkach zabudowy
musimy być też świadomi, że jako gmina pewne tereny będziemy potrzebować. Natomiast ta sprawa
jest znana, ja z właścicielem tego gruntu, który no ma być przeznaczony na drogę tak, bo w tej chwili
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jakby formalnie tej drogi tam jeszcze nie ma, spotkałem się dwukrotnie i jest przygotowany projekt
porozumienia czy aneks do wcześniejszego porozumienia, który ma umożliwić no wykonanie pewnych
czynności. Bo proszę państwa, temat jest mi znany od długiego czasu. Wcześniej było zawarte
porozumienie na podstawie, którego część gruntów wykupiliśmy już w obrębie tych nieruchomości tak
i to zostało wykonane. Natomiast jakby pozostała część może zostać jakby wykupiona albo w wyniku
ostatecznego uchwalenia planu, albo też wykonania tutaj dokumentacji nam budowę drogi w
procedurze ZRID, a więc takiego wykupu. Chociaż rzeczywiście w części te działki są już wydzielone i
taki wykup mógłby nastąpić właśnie w tej części, gdzie jest jakby ta droga no wyjeżdżona tak, ale
tutaj i mieszkańcy, i właściciel, wiem, kiedy działki były sprzedawane, były kupowane to jest to jakby
wpisane i w aktach notarialnych, że będą wspólnie utrzymywać drogę, dojazd. Czyli można
powiedzieć, że pod tym wszyscy się świadomie podpisali i są właścicielem tego, bo był potrzebny
jakby służebność dojazdu tak, aby w ogóle uzyskać pozwolenia na budowę tak, żeby pociągnąć media
i to się stało. Dlatego z naszej strony niejako nie ma żadnego jakby takiego zobowiązania, że musimy
to zrobić i już, ale tak, chcielibyśmy to też zrobić kompleksowo i najbardziej zasadne byłoby
rzeczywiście opracowanie dokumentacji, która umożliwi te podziały całościowe, bo mówimy o wykupie
gruntu od jednego właściciela, ale ma być też część gruntu wykupiona pod tą drogę od innego
właściciela i byłoby zasadne, żeby to załatwić kompleksowo. Natomiast na dzisiaj, żeby nie było to
uciążliwe dla mieszkańców, mówię o tej zmianie porozumienia to chcemy, że w momencie kiedy ten
wykup nie jest dokonany, że jako gmina doprowadzimy do przejezdności tej drogi, czyli będziemy
mieli prawo do dysponowania i będziemy mogli ją częściowo utwardzić, aby była przejezdna jest taki
projekt i właściciel gruntu ten projekt też jakby otrzymał, który przygotował Wydział Gospodarki
Przestrzennej i to niebawem nastąpi. Natomiast sprawą jakby no kolejno to jest wykup, ale takie
rozwiązanie jakby umożliwi no doprowadzenie do przejezdności. Ale też chcę zwrócić uwagę na to,
proszę państwa, że to jest ważne, bo dzisiaj rzeczywiście jest sytuacja taka, że jeszcze inni
przyjeżdżają, tam rzeczywiście właściciel i ci mieszkańcy mogliby tą drogę całkowicie zamknąć, bo to
jest teren prywatny tak a i nikt nie powinien się obrazić z tamtego osiedla, bo tam drogi po prostu nie
ma tak, to jest jakby prywatny dojazd do posesji i nic więcej. Natomiast był nawet moment, że kiedyś
ta droga była zamknięta i wiemy, że jest to ważny łącznik od ulicy Targowej tak do drogi wojewódzkiej
235, tak do ulicy Gdańskiej i na pewno byłoby zasadne, aby wykonać tam dokumentację i tutaj też
mam na myśli no przedsiębiorców, którzy są przy tej ulicy, a więc mamy jakby też kilka podmiotów
gospodarczych, gdzie do których dojeżdża sporo samochodów tak, różnych pojazdów i rzeczywiście
byłoby bardzo zasadne, żeby projekt został wykonany no a inwestycja sukcesywnie chociaż
realizowana, bo to nie jest powiedziane, że ona musi być jakby jednorazowo cała wykonana także no
uważam, że jest to taka też jedna z ważnych priorytetowych inwestycji na terenie naszego miasta, ale
na dzień dzisiejszy mówię o tym szerzej to na pewno jak podpiszemy to porozumienie doprowadzimy
przejezdności i na tej podstawie z tej drogi wtedy będą mogli korzystać też już inni, nie tylko
mieszkańcy, ale no ten przejazd będzie wykonany, że wszyscy będą mogli po prostu z tej drogi
korzystać. Chciałbym jeszcze doprecyzować jak to jest możliwe że to nie ma statusu drogi, ten
fragment ziemi, którym korzystają jako dojazd mieszkańcy skoro tak: jest to jedyne możliwe dotarcie
właśnie korzystając z tego, z tej ziemi, żeby dotrzeć do fragmentów dróg gminnych, czyli... Mają
prawo dysponowania tym gruntem i właściciel, który sprzedawał to umożliwił dojazd po swoim, po
swoim gruncie tak. Ta sprawa na tym etapie nie była uzgadnia na z gminą, ani na tym etapie takich
uzgodnień w momencie zakupu nie było z gminą, że my to wykupimy. W momencie sprzedaży my nie
byliśmy właścicielem gruntu, nie jesteśmy do dzisiaj, a prawda jest taka, trzeba mieć prawo do
dysponowania gruntem i jeżeli na przykład wydajemy warunki zabudowy tak jako gmina Brusy no to
my patrzymy, czy jest dojazd, nie musi być droga gminna, może być droga po prostu po polu,
przejazd po polu, ktoś użycza, jest... Ale dojazd musi być możliwy po polu jak po polu, ale dojazd musi
być możliwy... Ale on jest możliwy, dlatego właściciel gruntu sprzedając te grunty użyczył gruntu na
dojazd i też jest zapis, że będą to wspólnie utrzymywać ten przejazd, dojazd do tych posesji, także od
strony formalnej jest to uregulowane i na dzisiaj jest to po stronie i właściciela gruntu i tych
mieszkańców. To jest zupełnie normalne. Zresztą bardzo często też wcześniej nawet w naszym tutaj
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samorządzie rozmawialiśmy o tym że w ogóle może być sytuacja taka, że na przykład na niektórych
osiedlach gmina nie musiałaby przejmować gruntów i droga może być własnością właścicieli posesji,
będzie 20 budynków i każdy będzie w 1/20 właścicielem drogi, gruntu i w 1/20 będzie ją budował,
oświetlał, utrzymywał czystość na tej drodze i to jest normalne, wręcz nawet powiedziałbym, że to to
się zmieniało na przestrzeni wielu lat, ale taka możliwość jest, żeby w sytuacji takiej nie wszystkie
koszty spadały na przykład na gminę. Ja bym powiedział tak, że w naszej gminie naprawdę kiedy
mówimy często o podatkach zwłaszcza od budynków mieszkalnych to należy brać to pod uwagę, że z
tych podatków trzeba drogę wybudować, oświetlić, sprzątać i dla właścicieli, którzy sprzedają grunty
pod budownictwo chociażby mieszkaniowe, a później od nas chcieliby uzyskiwać wysokie kwoty za
grunt pod drogę to powiem tak, nie zawsze jest to w porządku, bo prawidłowo powinno być tak, jeżeli
za dobrą cenę sprzedaje się działki to droga, grunt pod drogę powinien być przekazywany do gminy
za symboliczną złotówkę, taka jest prawda, bo dla gminy to dopiero się rozpoczyna ta przygoda,
wykup gruntu to nie jest taki duży problem, wykupimy, ale jak już wykupimy to trzeba tą drogę
utrzymywać, chociaż ten tłuczeń albo później konsekwentnie budować, dlatego często jakby nie
zgadzamy się z tym, że wycena gruntów dzisiaj pod drogi często jest tak wysoka jak są te same
stawki co pod działkę budowlaną po sąsiedzku, bo ta wycena powinna być inna, inna wartość gruntu
pod budownictwo, inna pod drogę. Dlatego wiele gmin ma ten problem, nie będę gmin wymieniał, po
prostu mnóstwo mają, jeżeli tutaj dzisiaj padło na komisji pytanie, ile mamy gruntów do wykupienia i
powiedziałem, że pewnie w budżecie musielibyśmy mieć kilkaset z 700 tys. zł czy milion nawet
złotych, żeby pewne rzeczy uregulować. No realizujemy to co jest pilne i konieczne a pewne rzeczy
powiedzmy w czasie przesuwamy, ale naprawdę inwestorzy mogą być bardzo zadowoleni, że jako
gmina Brusy my te grunty wykupujemy, bo ich wartości działek naprawdę wzrastają, kiedy droga po
sąsiedzku jest drogą gminną, drogą publiczną, bo nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej
utrzymaniem i wtedy kiedy pojawia się sytuacja taka, że mieszkańcy nie chcą skosić trawy przy tej
drodze tak, nie chcą nieraz jej posprzątać tak, a można by powiedzieć, a to tylko tyle tak, co nawet
nie generuje, nie generuje kosztów tylko własną pracę i trzeba o tym mówić. Dlatego kiedy mówimy o
podatku od budynków mieszkalnych, jaki on powinien być, to często czy maksymalny tak, jest to
uzasadnione do tego żeby te stawki były maksymalne, bo my musimy budować drogi, z tego
utrzymywać no już pomijam jeszcze inne utrzymanie innej infrastruktury czy oświatowej, społecznej.
Dlatego trzeba o tym mówić otwarcie, kiedy proponujemy wyższe stawki podatku no to można
powiedzieć, że te podatki nie pokrywają tak naprawdę tych wydatków no z tym związanych, a więc
formalnie tak może być, my nie musimy być właścicielem, ale żeby tutaj wyjść na przeciw, żeby no
jakoś pomóc tym mieszkańcom to te działania zostaną podjęte, porozumienie jest przygotowane.
Natomiast sprawą kolejną jest jakby sprawa wykupu gruntów i to sobie będzie czekać. Zasadne tak,
byłoby wykonanie dokumentacji projektowej, która umożliwi podziały, stopniowe wykupy i stopniową
realizację inwestycji czy też ubieganie się o środki zewnętrzne. Bo ładny odcinek wykonało nam jakby
ta sieć Dino tak, to wynegocjowaliśmy jakby z tą ﬁrmą na etapie wydawania też pozwolenia na
budowę wszystkich uzgodnień, że ﬁrma ten dojazd wykonała tak, i rzeczywiście chciałoby się zrobić
więcej, przynajmniej na dzień dzisiejszy chociażby w obrębie tych podmiotów gospodarczych, bo tam
jest też powiedzmy duży problem na dzisiaj i wizerunkowy i nie tylko. Dziękuję.
Radny Dariusz Rutowski - Chciałbym tylko jeszcze dodać, że tutaj fragmentarycznie ta droga chodzi tu
o 2 skrzyżowania jest własnością miasta i tutaj należałoby może być, dać dobry przykład temu
właścicielowi właśnie utwardzając chociażby te fragmenty właśnie przy tych dwóch skrzyżowaniach,
które są własnością miasta i tutaj obowiązek akurat nie ulega wątpliwości, że miasto powinno mieć
takie, żeby umożliwić przejezdność przynajmniej tych fragmentów drogi, które są własnością.
Dziękuję.
Burmistrz Brus - Tak tylko proszę też zwrócić uwagę, że, jest tutaj obecny pan Artur Szultka, tak był
na komisji, w tej chwili, w tej chwili nie ma, zajmujący się drogami i proszę państwa mamy zimę taką
jaką mamy i każdy ten czas jakby bardzo umiejętnie wykorzystuje i pokazując wiele odcinków dróg, że
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trzeba je utwardzić, to jest w okresie zimy, a później okazuje się, że w okresie wiosennym, kiedy nie
ma roztopów ta droga funkcjonuje gruntowa poprawnie, prawie przez cały rok, a w tym okresie no
niestety ta woda nie odpływa i pojawiają się problemy. My oczywiście interweniowaliśmy i wiele takich
miejsc było, gdzie w tym czasie materiał drogowy zsypaliśmy, żeby doprowadzić do przejezdności
drogi. Mamy też poważne, chociażby o problem też na drodze, którą przejęliśmy od powiatu Małe
Gliśno - Lubnia tak, gdzie no jest no w fatalnym stanie ta droga, troszkę materiału się pojawiło. Od niej
też odchodzi boczna droga nasza gminna, gdzie którą no musieliśmy zapewnić dojazd mieszkańcom,
ale przejęliśmy drogę to też są jakby konsekwencje tych pewnych wydatków, ale przejęliśmy, bo nie
widzimy jakby innej szansy na to, żeby ta droga powstała, że możemy podjąć nasze działania i
zmierzać właśnie do opracowania dokumentacji i poszukiwania pieniędzy na tą drogę i na pewno ją
traktujemy jako jedną z naszych priorytetowych dróg, i to jest ważne. Ale chcę zwrócić uwagę na
jedno i to powtarzamy też sołtysom i wielu sołtysów tą informację usłyszało, że kiedy jest
przyjmowany fundusz sołecki, że nieraz proszę nie wymyślać jakby dużych inwestycji, bo tych
inwestycji i tak nie uda się zrealizować czy zbilansować w ramach funduszu sołeckiego tylko proszę
zabezpieczyć pieniądze na bieżące utrzymanie. I jest sytuacja taka, że są sołectwa, gdzie jakiś tłuczeń
jest zabezpieczony na te awaryjne sytuacje jak teraz, a są sołectwa, które mówią:' no my nic nie
mamy" tak, bo jest inwestycja. Dlatego, proszę państwa, ta zima też pokazała, że naprawdę sołectwo
w pierwszej kolejności w ramach funduszu i to musi być nasza wspólna decyzja, niech zabezpieczy
pieniądze na materiał drogowy na te sytuacje awaryjne, bo jeżeli będą mieszkańcy dzwonić, że któraś
droga jest nieprzejezdna ja z pełną odpowiedzialnością będę odsyłał mieszkańców do sołtysa i rady
sołeckiej, i do mieszkańców, którzy przychodzą na to zebranie, a nie, że na zebranie przychodzi 5
osób na przykład, proszę przyjść na to zebranie, zinwentaryzować, bo to nie jest tak, że nagle pojawił
się jakiś kataklizm i droga jest nieprzejezdna, zdarza się, tak było w wyniku nawałnicy, że mógł być
jakiś tam przepust uszkodzony, most zniszczony, zdarza się, nieprzewidziane, ale mieszkańcy i sołtysi
znają swoje drogi na pamięć i dokładnie wiedzą, gdzie może pojawić się problem, kiedy będzie taka
zima jak tegoroczna i naprawdę zależy, należy zabezpieczyć kilka jakby przyczep tłucznia. I powiem
jeszcze coś innego, myśmy praktykowali wiele lat temu coś takiego, że nawet materiał był zakupiony,
był zakupiony i był przywieziony na teren sołectwa. I była sytuacja taka, że rolnicy posiadający sprzęt
mówią: "nie ma problemu, my nawet chętnie sobie przyjedziemy tym ciągnikiem, z turem, załadujemy
tak, i tą dziurę sobie jakby naprawimy". I tak powinno być, bo na tym ma polegać fundusz sołecki. I to
nie jest tak, że kiedy słyszę nieraz od sołtysów, którzy nieraz powiedzą: 'a nie ma nikogo chętnego
tak, nikt nie przyjedzie', to tak nie jest, bo często słyszę głosy od niektórych osób, rolników,
mieszkańcy mówią, gdyby było byśmy podjechali, byśmy sobie sami utwardzili. Oczywiście nie
wszyscy, bo są tacy, gdzie jedzie pan Artur Szultka zajmujący się drogami i widzi, że woda zalega na
drodze, a wystarczyłoby tylko w pięć minut łopatą przekopać, żeby ta woda odpłynęła do rowu, ale no
kto ma to zrobić, będzie wykonanych ileś telefonów ze strony mieszkańców, sołtysa, naszych
wyjazdów na tą drogę, a się okazuje, że to nie są sprawy skomplikowane, takie rzeczy muszą być
załatwione na poziomie sołectwa. Oczywiście był problem tego typu, sołtys wtedy musi tym
materiałem dysponować, był materiał no i zdarzało się, że tam ktoś go powiedzmy no pobierał tak, no
tak też być nie może tak, one mogą być gdzieś składowane, w różnych punktach na terenie sołectwa
właśnie w takiej sytuacji. Musimy się tego nauczyć, ta zima jest takim przykładem, że pomimo
utwardzenia wielu dróg widzimy, że takich punktów mamy sporo. Po prostu drogi są niektóre no
całkowicie nieprzejezdne, ale to jest też wynik, że jest dużo ciężkiego sprzętu, który się tak pojawił po
prostu i te drogi są niszczone. Dziękuję.
Przewodniczący Rady - Proszę bardzo, pan Marcin Cysewski.
Radny Rady Miejskiej Marcin Cysewski - Panie Przewodniczący, szanowna Rado, panie Burmistrzu,
pełna zgoda tutaj co pan mówi o drogach, o tym utrzymaniu czy o tych wykupach działek.
Rzeczywiście właściciele gruntów sprzedają działki za dobre pieniądze, później się budują domy i
ludzie by chcieli mieć super drogę. No niestety muszą się trochę uzbroić w tą cierpliwość, bo jednak
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na etapie budowy nie będziemy jako gmina jakiś porządnych dróg im ﬁnansować. Ale ja bym chciał
tutaj wrócić do tak naprawdę drogi najstarszej chyba w mieście Brusy to jest ulica Poniatowskiego.
Ludzie tam się skarżą, że rzeczywiście nie idzie przejechać już nawet rowerem, dzieci za chwilę wrócą
do szkół i tutaj apel o jakieś podjęcie takich dosyć pilnych działań, żeby chociaż to wyrównać. Jest to
droga akurat gminna i już nawet kiedyś wspominałem czy zasadnym nie było kupienie takiej mini
równiarki, żeby można było we własnym zakresie, no bo tutaj nie ma rolników, kto by tam mógł
ewentualnie ciągnikiem i to to to to zrównać i na bieżąco tym ludziom jakieś godziwe godziwy
przejazd no wykonać, bo to, czy te ulice Tulipanowa mocno, no ten teren jest jaki jest, tam się akurat
buduje dużo nowych domów, ale na bieżąco wyrównywać, coś dosypywać, aby to było jakoś w
cywilizowany sposób przejezdne. To podobnie wspomniał już pan nawet Gliśno - Lubnia tak, że tam
droga już całkowicie była nieprzejezdna, na takie doraźne rzeczy to to to to nie są jakieś tam, nie
mówimy o jakiś milionowych inwestycjach, także takie rzeczy powinno być załatwiane bardzo szybko.
To jeden temat. Drugi, chciałbym dopytać o Polski Ład, jakie wnioski są już złożone czy będą złożone,
bo do już lada moment się kończy ten nabór, to mnie interesuje, druga rzecz - sobotni brak prądu i
wody, tak naprawdę my nie musimy mieć wojny, aby były paraliż, bo jeszcze o ile bez prądu to
chwilkę można sobie poradzić mając agregaty, chociaż jak nie będzie paliwa to i na ten agregat na nic
się zda. Ja chciałem podziękować tutaj kierownikowi Pawłowi Wolterowi, że mimo tych utrudnień
telefonicznych i tak dalej dodzwoniłem się i było takie zapewnienie, że ta woda będzie puszczona, bo
to to już tak naprawdę najważniejsze było to dla zwierząt, no jednak w domu można tak jak pan
Burmistrz już też wspomniał oszczędnie gospodarować, tyle do picia, a wszystkie inne większe poboru
wody trzeba oszczędzać rzeczywiście, żeby tych kanalizacji czy przepompowni no nie przepełniać
niepotrzebnie, ale no brak wody dla zwierząt to to to jest po prostu katastrofa, tego się nie da
zorganizować, jeszcze mówię z prądem jakoś rolnicy sobie radzą. I na koniec tutaj panie
Przewodniczący, z 2 miesiące temu, chyba dwie sesje temu mówiłem o powołaniu, prosiłem o
powołanie jakieś wspólnej komisji celem przeanalizowania ewentualnego projektowania ulic w
centrum. Chodziło tu między innymi o organizację ruchu, czyli ewentualne zakazy zatrzymywania się,
najbardziej newralgiczne ulice, to była Szkolna i 2 Lutego. Jak do tej pory no nie, nic się w tym temacie
nie podziało, a tutaj słyszę, że już się bierze projektowanie i teraz to, coś znowu będzie o nas bez nas,
także chciałbym takie informacje wiedzieć i mieszkańcy na pewno też, dziękuję.
Przewodniczący Rady - Myślę, że jeżeli chodzi o wspólne komisja raczej rozumiałem to, że miało być
spotkanie z udziałem radnych, tak, ale nie, że wspólna komisja miała decydować o tym, dobrze,
bardzo proszę pan Burmistrz.
Burmistrz Brus - Proszę państwa, króciutko, jeżeli mówimy o przejezdności tych dróg, ulice, które pan
wymienia w mieście Brusy czy nie tylko, no to te działania są podejmowane i one są podejmowane na
bieżąco, od razu. Patrzy się też na warunki pogodowe, które są, tutaj pracownicy bezpośrednio się
tym zajmują, tak jak tutaj jeszcze wymienię jest pan Artur Szultka, który bezpośrednio się tym zajmuje
jest w kontakcie z sołtysami i te działania były podejmowane, aby doprowadzić drogi do przejezdności
tak, no nikt nie będzie doprowadzał do takiego stanu idealnego, bo te oczekiwania mogą być też
różne, ale na pewno przejezdność dróg była zapewniana, i to się dzieje. Czy można szybciej, no ja
wiem, że nieraz ktoś by chciał po prostu zadzwonić i że ten sprzęt, materiał ma być od razu, ale no
dzieje się to w przeciągu jedna krótkiego czasu i te działania były podejmowane. To jest jakby jedno.
Natomiast ostatnie pytanie czy propozycja, odpowiem po raz jakby kolejny, mówiłem już początku, na
początku tej informacji, sprawozdania na temat projektowania ulic. Ja rozumiem, że wywiązała się
dyskusja, bo i to jest zupełnie naturalne, ale pewne rzeczy jakby też formalnie się nie działy tak, prace
projektowe nie były zlecone. Oczywiście są tworzone różne propozycje, koncepcje, na podstawie
których się pracuje, na podstawie jakiejś dokumentacji, trzeba wybrać projektanta czy też poszukiwać
pieniędzy na realizację tych inwestycji, i to się działo, ale nie były drogi też jeszcze zamienione, tak
jak mówiłem o tym z województwem, z powiatem i to się działo, a pewne koncepcje one na
przestrzeni wielu wielu lat powstawały. I spotkanie tak naprawdę tutaj państwa radnych, komisji czy
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osób zainteresowanych mieszkańców będzie, ale też w odpowiednim czasie, kiedy no będzie jakaś
propozycja też ze strony projektanta, który sobie musi to też przeanalizować. To jest jeden element
powiązany z dobraniem, a więc te sprawy właścicielskie zostały uregulowane, można powiedzieć z
początkiem tego roku tak, to jest jedno, dwa, żeby zapewnić tą odpowiednią organizację, ale też
opracowanie projektu takiego ostatecznie, no który będzie dawał możliwość pozyskania i rozliczenia
pieniędzy, to o czym wielokrotnie mówiłem, bo nieraz ktoś się dziwi i będzie zadawał pytania, co
pojawiało się na przestrzeni czasu, po co jakieś przejście, po co jakaś zatoka i tak dalej, po co tutaj
chodnik, wystarczyłby jeden, ale to jest jakby ocena i punktacja wniosków, i proszę państwa,
otrzymujemy doﬁnansowanie, niektórzy nawet patrzą z taką powiedziałbym nawet zazdrością, że jako
gmina otrzymujemy tyle, ale chcę powiedzieć tak, że projekty też, składane wnioski o doﬁnansowanie
one są też przemyślane. No rzadko są składane wnioski, które już no z góry zakładamy, że on
polegnie. No nieraz jest składany taki wniosek i czujemy, że on może nie otrzymać doﬁnansowania,
ale ty próby się podejmuje, ale ten wniosek musi być przemyślany i wiemy jak odbywa się jakaś i
ocena, punktacja i są pewne drogi, które w jednym programie otrzymają doﬁnansowanie, w innym nie
otrzymają doﬁnansowania, a więc to wszystko trzeba brać pod uwagę. I prawda jest taka, że nawet
patrząc na miasto kiedy mamy na myśli i tutaj możliwości i parkowania, i tego ruchu, ilości chodników,
ciągów pieszych, rowerowych no to to wszystko musimy brać pod uwagę, bo musimy jakby, bo to nie
jest tak, że on gdzieś tam zrobimy sobie na przykład ładne deptaki, a się okazuje, że no ten wydatek
niekoniecznie będzie się kwaliﬁkował, bo to jest doﬁnansowanie powiedzmy na drogi publiczne i nie
na wszystkie drogi. Nieraz mamy sytuacje takie, że mogły być to drogi jakby wewnętrzne tak, jakieś
drogi osiedlowe, a państwo nieraz podejmujecie uchwałę, żeby tą drogę zaliczyć do kategorii dróg
publicznych, bo taka musi być, bo w tym programie tylko i wyłącznie wtedy otrzyma to
doﬁnansowanie, bo jakaś droga osiedlowa by tego nie otrzymała. A więc to jest naprawdę
analizowane i projekt w mieście Brusy, w centrum Brus, te różne elementy też musi uwzględniać,
także on będzie też projektowany trochę na pewno pod pieniądze, bo to jest zupełnie naturalne, aby
jak największą pulę środków zewnętrznych po prostu móc rozliczyć, bo wiemy, że pojawiały się nieraz
programy związane na przykład no z rewitalizacją miasta. No pojawi się rewitalizacja, ale na przykład
droga będzie elementem zupełnie no niekwaliﬁkowanym na przykład, żeby sobie zrobić ładny rynek,
ładne ciągi, na przykład piesze, to nie będzie wydatek kwaliﬁkowany, bo to nie są środki na
powiedzmy na drogę, która ma być drogą tak zwaną publiczną, która ma nadany swój numer i jest
wykazywana po prostu do normalnego ruchu. To jest jakby jedno, także pewne propozycje będą. W tej
chwili pochylił się nad tym projektant i pewne propozycje też nam przedstawi to jest jedno, i wtedy po
tym będziemy mogli to uzgadniać, opiniować. Czas będzie musiał być bardzo szybki, bo projekt ten że
tak powiem do czwartego kwartału tego roku musimy wykonać, a więc te prace będą bardzo
intensywne. Mieliśmy spotkanie z projektantem i tutaj jakby zespołem naszych pracowników z
różnych wydziałów czy jednostek, bo tutaj każdy odpowiada za swój zakres, ale żeby też jakby
sprawnie to opiniować, uzgadniać, żeby to poszło szybko, bo jeżeli ostatecznie podpiszemy jakby
umowę o doﬁnansowanie, to procedura przetargowa na budowę tych dróg będzie już też w końcówce
tego roku. I to jest jedno. Natomiast też w tym sprawozdaniu moim dzisiaj sygnalizowałem, że jest
jakby dużo niewiadomych, podawałem przykład chociażby wzrostu wartości tych projektów
związanych z odwodnieniem miasta, rozdział kanalizacji na, ogólnospławnej na deszczową i sanitarną,
gdzie na trzeci etap brakuje nam około 3 milionów złotych, na drugi etap może nam brakować,
gdybyśmy to przeliczali po dzisiejszych stawkach około 2 milionów złotych, a więc jest około 5, no i
mamy Polski Ład. Ostateczny jakby kształt tak naprawdę będzie w poniedziałek, tak, w momencie,
kiedy wnioski będą wysyłane. Czekamy, bo propozycji, pomysłów może być jakby bardzo dużo. Na
pewno projektem priorytetowym jest budowa ulic w mieście Brusy, aby uzupełniać projekty tutaj
drogowe, bo jeżeli mówimy o budowie dróg w mieście z programu dróg samorządowych no to mamy
50% doﬁnansowania wydatków kwaliﬁkowanych, jeżeli mówimy o kwocie doﬁnansowania około 10
milionów złotych to co najmniej drugie tyle trzeba poszukiwać tak, pieniędzy zewnętrznych, tyle
potrzeba udziału, a więc Polski Ład głównie na celu będzie miał też uzupełnianie tych naszych
projektów, które których rozpoczynamy realizację. Pojawiała się też myślę dotycząca kolejnego etapu
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hali sportowej, bo o tym też wcześniej sygnalizowałem, że też może być kolejny wniosek z tego
programu, ale to nie będzie z tego względu, że jednak pierwszy etap chcielibyśmy zrealizować i tych
pieniędzy będziemy poszukiwać czy to z Ministerstwa Sportu czy też w kolejnych naborach w Polskim
Ładzie. No i elementem jakby dodatkowym no wymieniałem tą kanalizację tutaj deszczową tak, no to
gdzie brakuje nam około 5 mln zł to też jeszcze może być rozważane. Wnioski są stosunkowo jakby
proste, nieskomplikowane, a więc nie wymaga to nie wiadomo jakiego przygotowania, ale no na daną
chwilę tak jakby na ten trochę ostatni moment trzeba przeanalizować to co dla nas jest
najkorzystniejsze, po prostu, żeby w sposób dość łatwy rozliczyć te pieniądze i w pierwszej kolejności
dopiąć zadania inwestycyjne, które się dzieją, które się toczą, które są też pilne, bo może być sytuacja
taka że rozdmuchamy tych zadań ileś i do wszystkich będziemy musieli dokładać jakby duże
pieniądze i wtedy będzie dyskusja do jakiego stopnia możemy się zadłużać bądź nie. A więc żeby to
też nie zatrzymywało naszego biegu inwestycyjnego. Oczywiście, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę
to, co jest bardzo istotne, jeszcze inne programy, które będą się pojawiały w nowym rozdaniu
budżetowym środków unijnych w Regionalnych Programach Operacyjnych, bo mamy dokumentacje
związane z termomodernizacją różnych obiektów, mam też na myśli chociażby szkoły tak, ale tutaj no
pokładamy taką nadzieję, że pieniądze na termomodernizację będą jeszcze w innych programach, ale
też na przykład połączenie programu, którym jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich tak, gdzie też
będziemy ubiegać się, te terminy nie są jeszcze ogłoszone, ogłoszone, bo możemy się też ubiegać o
kwotę możliwe, że około 2 milionów zł tak i ten program ma być i to też będzie zadanie drogowe jedno
i będzie też sytuacja taka, że będziemy ubiegać się o doﬁnansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej
do Główczewic, tak, do tego się też przygotowujemy. I tutaj jakby nie będzie na pewno jakiś nowych
rzeczy wymyślonych, które gdzieś tu się jakby o budżet nie zahaczają, to zadania, które będą
ostatecznie złożone to one już w jakimś stopniu występują w naszych planach inwestycyjnych,
planach budżetowych, tak. Oczywiście, mówiąc o tym wszystkim też rozważana, rozważana jest droga
i możliwe, że taki zakres też będzie w jednym z wniosków złożony, droga właśnie Gliśno - Lubnia tak,
bo to też sygnalizowałem, po to ją przejmowaliśmy, żeby do tego się też przygotowywać i dlatego
powiedziałem, że to jest jedna z naszych ważnych dróg priorytetowych, a więc tutaj jeden wniosek no
też będzie na pewno jakiś zakres na tej drodze obejmował, tak. Chcę powiedzieć też, że powiat
chojnicki przygotowuje wniosek o doﬁnansowanie i tutaj wspólnie z Czerskiem no prowadziliśmy
negocjacje z panem starostą w tej sprawie, żeby nasze gminy były uwzględnione i prawdopodobnie
stanie się tak, że, bo no wniosek się tworzy, mam nadzieję, że się do poniedziałku nic nie zmieni, że
będzie jakiś zakres na terenie gminy Brusy, a to jest jakby odnowa nawierzchni na drodze od, która
przebiega przez Czernicę, tak, czyli od drogi, od drogi wojewódzkiej 235 w stronę Czernicy do drogi
236 to jest jedno, i też odcinek drogi rozsypanej, która jest jakby w drugą stronę w kierunku Giełdona
tak, to też są drogi powiatowe, ale tu zależy na tym, że w tym programie ten zakres mógłby się jakby
znaleźć ponieważ w innych programach na przykład jak drogi samorządowe no byłoby problemowe,
żeby te drogi się w ogóle z zakwaliﬁkowały, bo byłby wymógł dróg 6 metrowych przynajmniej
powiatowych, a tam uważamy, że niekoniecznie taka szerokość dróg musi być, a więc mogłaby być w
tych szerokościach odnowiona, bo tam transport ciężarowy nie musi się pojawiać. Ale to też jest
problem jakby powiatu, bo z tym zostaje i z jednej strony w tym programie mogłoby być to
uwzględnione i taka jest jakby na dzisiaj też propozycja i ten wniosek w takim kształcie będzie
złożony, czyli ma być wniosek powiatu, który jednak będzie obejmował i gminę Chojnice i będzie
obejmował Czersk i część dróg na naszym obszarze, takie są ostatnie ustalenia. Tutaj mam nadzieję,
że do poniedziałku się nic nie zmieni. I to tyle, dlatego powiem tak, że to jest bardzo trudny czas i
dużo czasu poświęcamy co ostatecznie ma wejść. Nie będą jakieś nowe rzeczy wymyślane tylko po
prostu spinane w Polskim Ładzie no to co się dzieje tak, to co się dzieje, aby przede wszystkim
uzupełniać wkład własny w tych inwestycjach, no które po prostu są realizowane. Także to tyle. I
oczywiście pytanie, no ile otrzymamy tak. Otrzymaliśmy ostatnio około 10 milionów złotych, ile teraz
otrzymamy no to jest też niewiadoma. Też jest zawsze jakieś ryzyko na jaką kwotę złożyć, złożymy na
zbyt dużą - wniosek może przepaść tak, złożymy na małą - może być sytuacja taka, że no się
załapiemy, a mówimy 'a może trzeba było składać na wyższą', no jest to jakieś ryzyko, które no trzeba
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wziąć jakby na siebie, ale no to jest normalne tak. Mieliśmy sytuacje takie, że otrzymali
doﬁnansowanie, ale wiemy też, że jak był fundusz inwestycji lokalnych też jedno rozdanie, w którym
no nie otrzymaliśmy doﬁnansowania tak się stało, a więc teraz może być różnie. A w ostatnim Polskim
Ładzie były samorządy, które otrzymały duże kwoty, ale były samorządy, które no nic nie otrzymały
tak, także trzeba to też wypośrodkować. No nie ma szans, żebyśmy otrzymali na wszystkie projekty,
jeżeli mogłoby być składane w kilka, a więc no zobaczymy tak naprawdę, jakie będzie rozstrzygnięcie.
A też chcę po jedno, no bo składamy te wnioski, mamy tą świadomość, że na pewne zadania
inwestycyjne przede wszystkim, żeby dopinać to, co już mamy, bo ta cała sytuacja, która się dzieje w
Europie, w naszym kraju no rzeczywiście no budżet państwa może być czasami nastawiony na inne
wydatki i tak samo budżet Europejski tak, gdzie mówimy o środkach unijnych tak. Także te decyzje
muszą być bezpieczne, że za bardzo jakby nowych zadań nie powinniśmy też rozgrzebywać, a jednak
bardziej bilansować to co już mamy, to co się dzieje.
Przewodniczący Rady - Dziękuję bardzo. Pan Marcin Cysewski...
Radny Marcin Cysewski - Nie, jeszcze panie Burmistrzu takie, żeby dokończyć ten temat Polskiego
Ładu, drugi raz się z panem dzisiaj zgodę, że trzeba gospodarować rozsądnie i z inwestycjami
podobnie, bo jest wiele niewiadomych, ceny rosną kosmicznie i tak dalej, ale to co nas różni to na
pewno też te priorytety, które były składane do tego pierwszego Polskiego Ładu, a mianowicie sala,
bo ja tą salę, pewnie ona jest może i potrzebna, ale ona mogła tak naprawdę jeszcze poczekać i zrobić
drogi za te 20 milionów, bo podejrzewam że oby tylko starczyło przy tych galopujących cenach inﬂacji
czy 20 milionów wystarczy na wybudowanie tej sali, dróg no wiadomo troszeczkę za to udało się
zrobić. Chciałbym dopytać tutaj bo, w poprzednim naborze były jeszcze dwa wnioski złożone na
remizy OSP Brusy i Czapiewice. No będąc na spotkaniu w Czapiewicach te nadzieję tam mocno odżyły
i no już taki liczyli, że może coś się tutaj uda a teraz wychodzi na to z tego pana wypowiedzi, że ten
wniosek już nie będzie podwielony tak, że znowu mogą zapomnieć o tej remizie czy tutaj nawet i w
Brusach, bo to było jakby połączone, podobnie jak i termomodernizacja i remont tej kuchni czy dobrze
to rozumiem? Dziękuję.
Burmistrz Brus - To nie jest tak, że jakby coś wypada, bo na ten czas, kiedy były składane wnioski na
tamtym etapie były takie propozycje. Te inwestycje są przez cały czas jakby w obiegu, bo nawet kiedy
pada pytanie dotyczące czy remizy w Czapiewicach czy innych obiektów tak wniosek był składany, ale
powiedziałbym tak, że równie dobrze, że kiedyś był składany wniosek na termomodernizację obiektów
chociażby szkoły w Wielkich Chełmach, gdzie jest dokumentacja termomodernizacji, w Czarniżu
obiektu czy pozostałych remiz w Czyczkowach, Małych Chełmach, gdzie te dokumentację też są i tego
doﬁnansowania też nie otrzymaliśmy, tak, a więc te próby były też podejmowane, no to by można też
zapytać, że tam był składany kiedyś wniosek, a teraz nawet w tym pierwszym naborze Polskiego Ładu
dlaczego tego nie było. A więc na niektóre inwestycje już próby były podejmowane. To z tych samych
pieniędzy, na co otrzymaliśmy doﬁnansowanie na szkołę na szkołę w Lubni tak, na przedszkole w
Brusach i przedszkole w Czyczkowach, ale projekt ze względu braku w środków musiał być okrojony. I
można powiedzieć, że to i tak się jakby toczy, przez cały czas poszukiwanie pieniędzy w tym samym
kręgu, ale ja analizuje też bardzo mocno tutaj sytuację taką, na jakie pieniądze też możemy liczyć w
innych planowanych programach tak, które będą, bo jednak jest przygotowane kolejny budżet unijny,
kolejne programy i mam nadzieję, że te środki na termomodernizację będą. Moglibyśmy tutaj o
wymienić jeszcze świetlicę z remizą w Główczewicach i tak dalej tak, którą, która też nas czeka. To nie
jest tak, że bo może być tak, że i wniosek będzie jakby złożony tak, ale tak jak określiłem, że jednak
tym priorytetem na tą chwilę będą drogi tak, jako te pierwsze projekty, z tego względu, żeby no móc
zbilansować nasze środki. Natomiast, oczywiście remiza chociażby w Czapiewicach tak, no krótko
powiem tak, chcielibyśmy mieć to z głowy, bo ona jest do wykonania i to nie tak, że o niej się jakbym
nie myśli tak. Możliwe, że jeszcze będzie taka sytuacja, że ten wniosek będzie złożony, ale mam takie
obawy też czy po prostu na ten cel otrzymamy tyle pieniędzy tak. Nie będzie powtarzana na pewno
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remiza w Brusach, tutaj odpowiem bardzo jasne jasno, z tego względu, że to jest też jakby spory
zakres, jest dokumentacja opracowana jakby wiele lat temu i to jest taki jakby nasz ostatni obiekt,
powiedziałbym z tych, które są zaprojektowane na dzisiaj w mieście Brusy, gdzie no dużo się zmieniło
jeżeli chodzi o różne wymogi, ten projekt jeszcze będzie skorygowany, a więc będzie zmieniana
dokumentacja i ten wniosek nie będzie składany z Polskiego Ładu. Nie ukrywam to tutaj z
komendantem też na ten temat rozmawialiśmy, pewnie, wolałbym, żeby nam zeszły te Czapiewice, bo
to jest mniejsze zadanie, natomiast ta przebudowa w Brusach będzie zadaniem poważniejszym, ale
dlatego, że chcemy spiąć najpierw te nasze drogi to to będą zadania jakby priorytetowe, bo to co
podaje, nie wiemy jakie będą ostatecznie wartości tych dróg, to jest jedno, ale mamy przykład po
kanalizacji deszczowej o ile nam te wartości wzrastają i w pierwszej kolejności chcielibyśmy to to
zbilansować. Także no naprawdę to, no trzeba troszkę pewnie w cierpliwość się uzbroić, każdy z nas
będzie widział jakby coś innego, mówię no, nie będzie nowych zadań. Zawsze bym spojrzał na to tak,
że tak podchodzę, że trzeba się cieszyć, że zejdzie jedno zadanie to jest szansa, że to kolejne będzie
wcześniej, tak jak mówiliśmy, no wybudowaliśmy remizę w Leśnie no to, no to te większe szanse są,
że w tej kolejce następnej są Czapiewice tak. Uważam, że Czapiewice są pierwsze w kolejce, są przed
Brusami, to tutaj odpowiedzialnie o tym mówię, że wolałbym, żeby była zrealizowana najpierw,
dlaczego, najpierw, żeby była zrealizowana ta remiza w Czapiewicach, bo to jest mniejsze zadanie,
żeby nam to zeszło a te Brusy nam zostanę, bo to jest poważniejsze zadanie, ono wymaga
poważniejszego zbilansowania środków i też jednak analizując to, patrząc na to co robimy,
chcielibyśmy, żeby w tym miejscu było uwzględniane i funkcjonowanie tego ratownictwa medycznego
tak i nasze no całe Centrum Zarządzania Kryzysowego, bo prawda jest taka, że na przykład tak jak
tutaj mówimy o tej wodzie w sobotę co się działo no to tak, zawsze w takich sytuacjach spotykamy się
w remizie tak, to jest nasz punkt zbiorczy i to zarządzanie kryzysowe, zresztą zmieniają się przepisy
jakby też ustawa, kiedy mówimy tutaj chociażby o straży, ale to wszystko też w ogóle dotyczy
zarządzania kryzysowego. Chcemy, żeby to centrum takie było odpowiednie w remizie i to wymaga
też jakiegoś przeprojektowania i ten projekt będzie jakby poważniejszy, a więc to nie będzie taka mała
inwestycja. Natomiast Czapiewice są łatwiejsze. I jeżeli te pytania były ze strony strażaków 'no kiedy
Brusy', bo niektórzy pytali 'dlaczego najpierw Leśno a nie Brusy' no to odpowiadałem dlaczego Leśno i
w tej chwili odpowiadam, że na pewno przed Brusami będzie zrealizowana remiza w Czapiewicach, bo
to jest sprawa mniejsza i też chcielibyśmy mieć no tak powiem nieładnie z głowy, ale też tak na to
patrzę.
Przewodniczący Rady - Dziękuję. Pan Marek Zblewski.
Radny Rady Miejskiej Marek Zblewski - Panie Burmistrzu ja tutaj krótko, w odniesieniu do
mieszkańców ze Sportowej dziękuję też radnemu panu Rutowskiemu za zaangażowanie się w tą
sprawę. Mieszkańcy też istotnie zwracali się do pana radnego, ale też zwracali się i do mnie
wielokrotnie, i w tej sprawie mając na uwadze ich problemy wystosowałem pismo jako
Przewodniczący Osiedla do urzędu miasta o zajęcie stanowiska i ewentualnie rozwiązania tych
kłopotów tych mieszkańców. No i czekam też na odpowiedź na piśmie i prawdopodobnie mieszkańcy
będą żądać jakichś odpowiedzi ode mnie, bo mam też telefony od mieszkańców, że chcieliby wiedzieć
co dalej w ich sprawie będzie, ale też pan Burmistrz już wcześniej w informacjach przedstawił, jakie
stanowisko jest, w związku z tym mam nadzieję, że sprawa zostanie rychło rozwiązana. W odniesieniu
do sytuacji, która miejsce, miała miejsce w sobotę - brak prądu w naszym powiecie, o ile Zakład
Gospodarki Komunalnej na czele z panem kierownikiem stanęli na wysokości zadania i chciałabym
tutaj w imieniu mieszkańców i w swoim własnym imieniu podziękować za to, że przywrócili
funkcjonowanie wody i kanalizacji, to tyle nie mogę powiedzieć no o stacji paliw naszej w Brusach, bo
jedyna stacja paliw w mieście i gminie, podkreślam jedyna, nie była czynna, o ile mieszkańcy mają
agregaty, co z tego jak agregaty będę mieli, kiedy nie będą mogli zaopatrzyć się w paliwo do tych
agregatów, czy też mieszkańcy do swoich pojazdów. I tutaj oczywiście nasz samorząd nie może
wpłynąć na podmiot, który zawiaduje tą stacją, że on ma teraz uruchomić stację, bo my tak chcemy,
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ale mi się wydaje, że trzeba by wystąpić, może do tego podmiotu, aby zabezpieczył się
przyszłościowo. 2017 rok też powodował to, że ta stacja była nieczynna i nie działa, i oni przez 5 nie
wyciągnęli żadnych wniosków z tych. A te kataklizmy będą się powtarzać. Mieszkańcy nie mogą
jeździć, szukać teraz gdzieś tam daleko oddaleni o 50 czy 100 kilometrów szukać stacji, gdzieś
zaopatrzyć się. Mi się wydaje, że nasz samorząd powinien wystąpić do podmiotu, aby tą sprawę
przyszłościowo uregulował. Natomiast mam szereg, mam szereg telefonów, nie ukrywam, informacji
od mieszkańców, skarg i to bardziej emocjonalnych czy mniej emocjonalnych w kwestii tych dróg
osiedlowych, no niestety taka, taka aura jest i to powoduje, że te drogi są nie najlepsze i mi się
wydaje, że w sytuacji, gdy ta pogoda się poprawi na tyle, że będzie można puścić wyrównarkę to
trzeba ją puścić, niestety szybciej aniżeli to planowane było do tej pory. Dziękuję.
Przewodniczący Rady - Bardzo proszę, pan Michał Szczepański.
Radny Michał Szczepański - Panie Przewodniczący, wysoka Rado, panie Burmistrzu, tutaj jeżeli pan
mówi o tych pieniążkach, o tym Nowym Ładzie, no na miejscu mieszkańca Główczewic, który w tej
chwili ma jeszcze czas to ja bym się tam zastanowił czy chce kanalizację, bo to grozi brakiem wody
pitnej, więc ta kanalizacja raczej robi kłopot niż pomaga, ale jakby tutaj do mojego tematu. Mam
pytanie, bo pan Burmistrz wspomniał, że złożył na drogi, na budowę dróg w Brusach, moje pytanie, na
które konkretnie do tego, do tego Ładu, no i troszkę mnie dziwi, że w swoim sprawozdaniu pan tego
nie ujął. Pan w poniedziałek składa wniosek, być może tylko ja radnych nic nie widziałem na ten
temat, na które właśnie te ulice. I tutaj jakby znowu wracamy do tego przepływu informacji, wielu
radnych marszczy brwi jak Cysewski, tak powiem, znowu się dopomina o jakieś spotkania. Nawet
nasza komisja przed tą radą wskazuje na to, że brakuje tego czasu, że trzeba więcej chyba poświęcić
na różnego rodzaju dyskusje, dziękuję.
Przewodniczący Rady - Tak proszę bardzo.
Burmistrz Brus - Proszę państwa, pytanie, też propozycja pana radnego Marka Zblewskiego, my jako
samorząd występowaliśmy już do Orlenu dużo wcześniej z taką interwencją dotyczącą zabezpieczenia
agregatu na naszej stacji paliw, bo można powiedzieć, że na trasie od Chojnic do Kościerzyny no ten
punkt jest najważniejszy tak naprawdę i no nasi mieszkańcy zaopatrywali się w paliwo w Dziemianach
i ten problem występuje. Także ta interwencja była i ona będzie ponowna tak, bo rzeczywiście też
byłem bardzo zdziwiony, że na etapie przebudowy i remontu tej stacji paliw no ten agregat nie był
uwzględniony. Tutaj no bezdyskusyjnie on być powinien. My tutaj oczywiście też na tą chwilę
podejmujemy działania, dzisiaj w związku z tym też, co się dzieje, mamy posiedzenie już też sztabu
kryzysowego dzisiaj po sesji, po południu, ale też właśnie między innymi tematem jest to
zabezpieczenie paliwowe bardzo istotne i też mam na myśli no sprawy agregatów, bo posiadamy
agregaty, ale no też jeszcze nie do końca wystarczającą ilość. W sobotę była sytuacja taka, że
mieszkańcy zaraz pojawiali się w remizie z prośbą o wypożyczenie agregatów. No to też taki jakby
apel do mieszkańców, bo zdarza się rzeczywiście, że są sytuacje takie, że rolnicy niektórzy prowadzą
poważną działalność tak a agregatów nie posiadają. Duża ilość liczba rolników jest zabezpieczona
dzisiaj w te agregaty, prowadzą tą działalność tak, tutaj mówimy, że no ale agregaty potrzebują
paliwo, ale też jednak jeszcze sporo osób no nie zabezpieczyło tego tak, to jest wydatek jednak
pewien priorytetowy, bo rzeczywiście braki w dostawie energii mogą być. To jest to to jest jedno i też
te działania takie musimy podjąć, żebyśmy w paliwo byli w większym stopniu zabezpieczeni i mam
tutaj również na myśli nasze jednostki OSP, ale też jest sytuacja taka, kiedy no przy większych
brakach energii, dłuższych no to też musimy być przygotowani, bo możemy korzystać no z innych
podmiotów, gdzie nam to paliwo też będzie niezbędne, bo taka sytuacja była chociaż no w przypadku
nawałnicy, kiedy też przepompownie ścieków nie były opróżniane tylko przez agregaty, ale przez
wozy asenizacyjne i też z różnymi tutaj podmiotami prywatnymi w tym zakresie musimy
współpracować i to zabezpieczenie też paliwowe z naszej strony też musi być. Natomiast, proszę
państwa, jeżeli chodzi o Polski Ład no to jest kwestia taka, są zadania przyjmowane do budżetu i
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proszę państwa tak, jeżeli podejmuje się decyzje o tym, że są rozpoczęte prace projektowe czy
wykonane prace projektowe, czy pewne zadania wprowadza się do budżetu to krótko mówiąc bez
dużej dyskusji moją rolą jest poszukiwanie pieniędzy na ten cel i to nie jest tylko Polski Ład, ale to jest
mnóstwo różnych programów. To są pieniądze z budżetu państwa chociażby te drogi samorządowe, to
będą pieniądze na sprawy społeczne chociażby stara szkoła pochodzące z budżetu państwa przez
wojewodę i środki ministerialne, będą środki unijne w ramach RPO, gdzie składamy ich mnóstwo,
będą pieniądze, gdzie składamy wnioski do budżetu państwa tutaj środki PFRONu budżetowe czy
unijne i tych programów jest bardzo dużo. Może ten Polski Ład się zrobił jakby bardziej medialny, ale
jest kilkadziesiąt różnych programów i my na okrągło poszukujemy pieniędzy i składamy wnioski.
Myślę, że zaskoczeniem mogłoby być czy nawet ktoś poczułby się nie wiem, no oszukany, gdyby no
pojawiały się naprawdę zupełnie nowe rzeczy, gdzie wskazujemy 5 dróg i nagle gdzieś tam z boku
wchodzi inna, której nawet w dyskusji nie było, to rozumiem, ale proszę państwa, to jest
przyjmowane, dlatego proszę się nie dziwić, kiedy nieraz dyskutujemy na temat funduszu sołeckiego i
mówię stanowczo, żeby tego nie wprowadzać, bo jest to problem, który będzie wręcz no generował
nam te problemy w przyszłości, bo nieraz projekt niekoniecznie pilny, niekoniecznie jakby z naszego
jakiegoś tutaj punktu jest strategicznym i ta dokumentacja jest, bo mówię bardzo jasno, no dobrze,
gdzieś wniosek przeforsowany na zebraniu sołeckim, tutaj mamy problem czy go do budżetu przyjąć,
czy go odrzucić, pojawia się, ale potem co się okazuje, potem się okazuje, że pozwolenie może nie być
aktualne tak, no bo ten projekt nie był projektem jakby pilnym. I dzisiaj powiem tak, no można by
zakomunikować miesiąc temu czy wcześniej co składamy, ale jest ta sytuacja analizowana do końca,
tak jak podałem to, że mamy chociażby tą kanalizację deszczową, mamy pieniądze z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Jestem po rozmowach z panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego, z
dyrektorem odpowiedniego departamentu, który się tym zajmuje, przygotowujemy wniosek o
zwiększenie, ale czekamy kiedy ono będzie, na dzisiaj nie ma pieniędzy, ale to gdzieś będzie sobie w
kolejce czekać jeżeli będzie inny kurs euro czy będą oszczędności jest szansa, że pozyskamy. Prawda
jest taka, kiedy pada to pytanie dotyczące hali sportowej, no to nie jest coś nowego. Do hali sportowej
jako gmina Brusy przygotujemy przygotowujemy się można powiedzieć nawet nie kilkanaście chyba
już kilkadziesiąt lat, bo do tego się przygotowywaliśmy kiedy jeszcze nie byłem burmistrzem tak, a
jestem od 15 lat, także mówimy, że więcej niż 20 lat przygotowujemy się do tej inwestycji. Pytanie czy
potrzebna czy niepotrzebna, potrzebna bardzo na zabezpieczenie codziennych potrzeb dla naszych
dzieci i młodzieży na prowadzenie zajęć wychowania ﬁzycznego. I to nie jest coś wymyślone, coś
niepotrzebnego, bo my takich inwestycji nie realizujemy. Ja zgodzą się, że dla kogoś ważniejsze
będzie na przykład dana droga konkretnie przy której mieszkam czy mieszka ktoś inny tak, ale dla
innych będzie ten obiekt sportowy. I taka dyskusja była zawsze, bo ona była kiedy budowaliśmy
Orlika, kiedy był budowany stadion to zdania były podzielone czy jest to potrzebne. No musi być ta
równowaga. Tutaj złożyliśmy, bo była szansa pozyskać znaczącą kwotę, która daje możliwość
rozpoczęcia tej inwestycji. Gdybyśmy pozyskali 3 mln zł to byśmy w ogóle tej inwestycji nie
rozpoczynali, bo nie widzielibyśmy jak się za nią zabrać. Natomiast drogi, one ciągle powstają,
sukcesywnie, mamy je na uwadze tak i staramy się różne programy łączyć i dlatego to jest trudne
rzeczywiście stworzyć ostateczny jakby kształt, montaż zadań inwestycyjnych i to nam wychodzi, tu
nie ma czegoś nowego, to jest coś co było zapisywane w naszych tutaj programach to to nie są nowe
rzeczy tak. Moją rolą, moim obowiązkiem jest zabezpieczenie, poszukiwanie środków na zadania,
które po prostu są rozpoczęte i chcielibyśmy to spiąć.
Przewodniczący Rady - Pan Michał Szczepański.
Radny Michał Szczepański - Panie Burmistrzu, może panu umknęło, pytałem o konkretnie jakie drogi,
czy może pan powiedzieć, na które drogi będzie pan składał ten wniosek. Składamy na zadania
drogowe w mieście Brusy, gdzie mamy już część doﬁnansowania z Programu Dróg Samorządowych,
tak jak powiedziałem, mamy, są nazwy ulic, są nazwy ulic, między innymi, to wielokrotnie wymieniane
ulica Świętopełka, ulica Bolta, ulica Witosa, ulica Derdowskiego, część ulicy Chełmowskiej, ulica
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Szkolna, ulica Kościelna, ulica Pocztowa, 2 lutego, Plac Jana Pawła II w Brusach tak, tutaj między
innymi te ulice to to jest sytuacja tak, no jeszcze jest jakby i osiedle Karpaty tak, ale jeżeli
wystarczyłoby nam doﬁnansowania to ten zakres w mieście Brusy może być rozszerzony, bo jest też
sytuacja taka, że robimy prace projektowe, jest podpisana umowa, i możliwe, że ta umowa też może
być jeszcze rozszerzona tak, bo możemy ją zwiększyć, bo jeżeli nam wyjdzie, że przy tym całym
układzie komunikacyjnym trzeba wykonać też jakiś odcinek drogowy to warto ten projekt dorzucić tak,
dlatego w tych programach, no tutaj mam na myśli Polski Ład, że będzie to na tyle jakby uniwersalne
czy elastyczne, że jakieś elementy moglibyśmy też jeszcze tutaj w tym dorzucić, ale to jest tak,
mamy, proszę państwa, 50% pieniędzy musimy znaleźć wydatków kwaliﬁkowanych to są wartości
jakby szacunkowe. Załóżmy, że inwestycje drogowe, ten zakres będzie kosztował około 20, ale tak
naprawdę wartości będą znane po przetargu po rozstrzygnięciu, także może być te kwoty 50% dzisiaj
do tej ceny kosztorysowej i drugie 50 trzeba dołożyć plus może być jeszcze wzrost wartości. I
oczywiście najbardziej jakby odpowiedzialnie jest bilansować po prostu to, co mamy, to co robimy, to
co rozpoczęliśmy. Może być sytuacja taka, że pewne drogi uda nam się tak zbilansować, że będzie
prawie no 90 czy 100% środków zewnętrznych na budowę tych dróg i to nam daje też jakąś możliwość
jakby w latach kolejnych lepszą sytuację no budżetową. A tak jak powiedziałem, no niektóre zadania
są bardziej kosztowne, różne niespodzianki się pojawiają, koszty energii, utrzymania wszystkiego, a
więc no bilansujemy to, co ma być. Ale wnioskiem priorytetowym jest właśnie tutaj zbilansowanie
tego dużego projektu. Pytanie uzupełniające, rozumiem, że pan składa na wykonanie tych ulic, bo
projekty już są, czy na wszystkie ulice, bo to nie wiem o jakiej kwocie wtedy mówimy? Jeżeli nie
wszystkie czy będzie zastosowane jakiś klucz kolejności?
Burmistrz Brus - Robimy duży projekt, prace projektowe, które mówiłem, podpisałem umowę
wymieniając te ulice, to projekt zakłada te ulice, możliwe, że on będzie rozszerzony, na to mamy
wstępną promesę doﬁnansowania z Programu Dróg Samorządowych, z dużego tego programu, to jest
50% wydatków kwaliﬁkowanych, a wniosek do Polskiego Ładu dotyczy tego programu, czyli
generalnie mówimy o budowie tych wszystkich ulic, o dużym kompleksowym projekcie. Nie, znaczy ja
nazywam projektem, nie projektem budowlanym, tylko o dużej inwestycji obejmującej te drogi,
wszystkie drogi, kompleksowo te drogi, które wymieniam wszystkie, a jeżeli okazałoby się, że tych
pieniędzy wystarczy możliwe, że będzie jeszcze to rozszerzenie.
Radny Michał Szczepański - Rozumiem, że chodzi o to, żeby te drogi ﬁzycznie wybudować z tych
pieniędzy.
Burmistrz Brus - Tak... Może jest sytuacja, że jest niezrozumienie, kiedy mówię o projekcie tak, bo ja
to nazywam już projekt jakby...
Radny Michał Szczepański - Bo część ulic, które pan wymienił jest raczej zaprojektowane? W takim
razie czy może pan Burmistrz powiedzieć o jakiej kwocie mówimy, bo na przykład te 50%, które
będziemy musieli znaleźć to może tak dla świadomości, chyba że może pan Przewodniczący może wie
i mi zdradzi tą kwotę.
Burmistrz Brus - Około 50% to jest kwota około 10 milionów złotych tak, co najmniej, czyli jeżeli około
10 mamy... Koszt budowy to 20 milionów. Szacujemy, ale może być wyższy tak i trwa projektowanie...
Radny Michał Szczepański - Wszystkich ulic? To wystarczy 20 mln?
Burmistrz Brus - No pytanie czy wystarczy... Pytanie czy wystarczy. Ale też jest sytuacja taka, że on
jest połączony z tym projektem RPO z odwodnieniem miasta, bo to wszystko się też jakby zazębia. No
to jest poważny zakres i dlatego w pierwszej kolejności trzeba to bilansować tak. Gdyby nie, no to
musielibyśmy w własnym budżecie no tego szukać. Miasto Brusy to jest naprawdę, to są bardzo duże
kosztowne inwestycje. I nie da się, i proszę państwa, nie da się wykonać tych dróg też po jakimś
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kawałku, bo jeżeli mówimy o budowie odwodnienia no trzeba ten kolektor budować cały. Jeżeli
kolektor deszczowy ma podejść w obręb skrzyżowania przy kościele to ten kolektor z przebudową
ulicy trzeba przejść przez ulicę Szkolną, część Chełmowskiej, Derdowskiego tak, ulicę Bolta aż w
kierunku oczyszczalni, a więc mówimy o całości, tego nie da się jakby podzielić. Jeżeli wchodzimy w
centrum miasta no nie da się tego podzielić tak. To jest duży projekt tak jak powiedziałem, inne ulice
mniejsze mogliśmy robić po kawałku. Prawda jest taka, że jak dziś weszliśmy w te kawałki ulic z
drugiej strony, na przykład nawet chociaż Polną tak, Polna jest jakby można powiedzieć, że się, że się
łączy tak, gdyby za Polną było coś kolejnego to byłby problem tak, czy tak samo ulice na Osiedlu
Słonecznym, ulicę budujemy, ale w pierwszym etapie odwodnienia wybudowaliśmy kolektor w ulicy
Kalwaryjnej, który pozwala jakby no odebranie wody z tych ulic. Udało nam się przy tym rozdziale
zlikwidować przepompownię ścieków na Osiedlu Słonecznym i teraz już ta sytuacja braku energii,
prądu pokazała, że super, bo już z tego osiedla nam ścieki i aż spod Gliśna spływały grawitacyjnie,
także to jest istotne. Też staramy się zrobić coś takiego. I proszę państwa tak, jeżeli wchodzimy w
Brusy no to wchodzimy z dużymi projektami i na to trzeba składać poważny wniosek o
doﬁnansowanie, bo to jest 1 mln, 2 tylko mówimy o dziesiątkach milionów złotych, dlatego
rzeczywiście taki musi być wysiłek i połączenie iluś programów.
Radny Michał Szczepański - Ja przepraszam jeszcze panie Burmistrzu, że tak dopytywałem i dalej
będę dopytywał, ale po prostu dla mnie to jest dziwne, pan wymienił przynajmniej z 10 ulic i to ma
kosztować 20 milionów, a sala gimnastyczna, która jest no nieporównywalnie też 20, więc zdziwiło
mnie to, że wymienia pan tyle do wykonania na, dla mnie 10 mln to pewnie projekt, tak bym
szacował, ale dobra, to już dziękuję.
Burmistrz Brus - Ja też dziwię się, że obiekty kubaturowe tyle kosztują. Też się dziwię, ale przeliczymy
ceny materiałów, usług, no tak to wychodzi. Nieraz dziwimy się, nieraz była dyskusja, bo ktoś mówi
'jak ten obiekt publiczny mógł tyle kosztować jak wybudowałem budynek mieszkalny za 400 000 zł'.
Tak, tyle to kosztuje i to nie jest tak, że to jest jedna oferta wykonawcy, to jest weryﬁkowane w
wyniku przetargu jednego, drugiego, jest kilka ofert i te ceny często są zbliżone. No tyle kosztuje.
Chcielibyśmy, żeby to mniej kosztowało. Powiem tak - ja bazuje na podstawie obecnych kosztorysów,
które mamy, które są tworzone na podstawie jakiegoś przelicznika, metra kwadratowego czy
sześciennego. Nawet jeżeli nie mamy tej dokumentacji jeszcze ostatecznie do kosztorysowania to
bazujemy na zasadzie porównań, bo mamy porównanie w tej chwili, kiedy budowaliśmy drogi w
ubiegłym roku, kiedy budujemy kanalizację deszczową też w ubiegłym roku i obecnie to po takich
stawkach to na dzisiaj liczymy. A czy ten wzrost, który następował będzie jeszcze następował, ja
podaję po dzisiejszych stawkach. Chcielibyśmy, żeby to było około 20000000 zł, tak ale może być
więcej, tak może być więcej, kiedy będziemy to realizować. I nawet, jeżeli są wybrani wykonawcy, jest
umowa wieloletnia, to wykonawca kiedy ma uzasadnienie, że nastąpił wzrost cen ma prawo
negocjować umowę i domagać się zwiększenia wynagrodzenia. To co podkreślałem na ostatnich
sesjach, że ten rok 2021 na drogach udało nam się zakończyć tak, że wzrostu wartości nie było. Mam
tutaj na myśli chociażby ulicę Polną, ulicę Różaną w Brusach, ulicę w Męcikale Długą. Były oczywiście
próby wzrostu, zwiększenia wartości umowy, nie, zakończyliśmy te inwestycje bez zmiany. Natomiast
kolejny zakres, który jest nawet na Osiedlu Słonecznym to oczywiście, tutaj już wykonawca występuje
o zwiększenie wartości umowy, tak podobnie jak wymieniałem dom kultury i my bazujemy na
kosztorysach, na tym co jest, na cenach, które dzisiaj po prostu są. A chcielibyśmy, żeby było 20, a
może będzie 25, tak, może tak być. Dlatego jest sytuacja taka, że no możemy mieć problem. Dzisiaj,
żeby podpisać umowy na odwodnienie miasta mówię, brakuje nam 3 milionów złotych. Wartość
kosztorysowa była 4 mln, wychodzi 7. To nie jest tak, to robili projektanci na podstawie cen, które w
danym czasie występują tak. To nie jest tak, że ktoś sobie tutaj też strzela kapelusza.
Przewodniczący Rady - Pan Michał, bardzo proszę.
Radny Rady Miejskiej Michał Kin - Panie Burmistrzu, szanowni państwo, ja chciałem tylko dopytać
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panie Burmistrzu jak, jeżeli już będzie ingerencja w samo centrum Brusy i projektowane są ulice czy
też równoległe będzie jakaś ingerencja w ulicę Gdańską ze strony województwa, dziękuję bardzo.
Burmistrz Brus - Niebawem, proszę państwa, spotkam się z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ponieważ z
naszych ustaleń, które były, Zarząd Dróg Wojewódzkich chce rozpocząć projektowanie właśnie ulicy
Gdańskiej, żeby to, siły tutaj połączyć. Dlatego ważny jest ten nasz projekt chociażby przebudowy
ulicy szkolnej, bo w ulicy Szkolnej będzie zaprojektowany kolektor deszczowy umożliwiający
odprowadzenie wody z ulicy Gdańskiej. Bo byłaby sytuacja taka, że ulica Gdańska, gdyby była
przebudowywana, nie byłoby gdzie odprowadzić wody. Widzimy problem chociażby taki, który
następował w obrębie ronda, gdzie droga była wybudowana, ale brakowało odpowiednich kolektorów
odprowadzających wodę stąd przy ulewnych opadach w obrębie ronda czy przed rondem od strony
Chojnic była ulica zalana, bo tej wody nie miało co odebrać i tutaj byłaby taka sama sytuacja. Dlatego
ważny jest ten projekt, żeby przebudować ulicę Gdańską tak, tutaj przede wszystkim w tym zakresie,
gdzie jest kostka, to ten nasz projekt musi iść jako pierwszy w ulicy Szkolnej, dalej w ulicy Targowej w
kierunku oczyszczalni ścieków, musi być wbudowany kolektor deszczowy. Dzisiaj tam jest kanalizacja
ogólnospławna, dlatego kiedy są pytania na ul. Szkolnej czy Chełmowskiej, że jest smród krótko
mówiąc, tak, to wydostaje się ten fetor, zapach z kanalizacji ogólnospławnej i to też jakby ta zmiana
no to wyeliminuje. Także to jest cała taka układanka. Dzisiaj gdyby drogi wojewódzkie no miały to
projektować czy budować no pytanie co z wodą deszczową tak, nie miałoby gdzie jej odprowadzić, tak
to musi być połączone z naszymi ulicami, czy kiedy, to pytanie, które tutaj zadawał często pan
Andrzej Wiecki co z centrum, które było zalane tak, też kanalizacja ogólnospławna, która się pojawia,
potrzeba wbudowania kolektorów deszczowych.
Przewodniczący Rady - Dziękuję, Ogłaszam 10 minutową przerwę.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady - Bardzo proszę kolejny punkt porządku obrad to informacja z działalności
komisji stałych Rady Miejskiej. Bardzo proszę państwa przewodniczących o przedstawienie informacji.
Komisja Budżetu, bardzo proszę... Bardzo proszę, pan Andrzej Kulesza pan Andrzej Kulesza, bardzo
proszę.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Kulesza - Panie Przewodniczący, panie
Burmistrzu, panie i panowie Radni, szanowni zebrani. Komisja Budżetu i Finansów odbyła dwie
komisje między sesjami, to jest dnia 18 stycznia 2022 roku - sporządzono plan pracy komisji na 2022
rok oraz dnia dzisiejszego na komisji wspólnej, gdzie analizowaliśmy uchwały na dzisiejszą sesję.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady - Dziękuję bardzo. Kolejna komisja, bardzo proszę Komisja Rolnictwa pan
Tomasz Dorszyński, bardzo proszę.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska - Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, szanowni państwo, Komisja Rolnictwa i Środowiska w okresie międzysesyjnym odbyła 2
posiedzenia. Pierwsze z nich dnia 24 stycznia bieżącego roku, gdzie opracowaliśmy plan pracy komisji
na 2022 rok i drugie spotkanie w dniu dzisiejszym w pełni poświęcone materiałom sesyjnym. Dziękuję.
Przewodniczący Rady - Dziękuję i bardzo proszę pani Radna Bernadeta Niebrzydowska. Bardzo
proszę.
Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Bernadeta Niebrzydowska - Panie
Przewodniczący, panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej w
okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia: pierwsze 25 stycznia, gdzie opracowała plan pracy
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komisji na rok 2022 i dzisiaj odbyła się wspólna komisja, w pełni analizowała materiały
przygotowywane na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady - Dziękuję. Nie mamy dziś panów przewodniczących Komisji Rozwoju, Komisji
Oświaty. Chciałbym ogólnie powiedzieć, że w okresie międzysesyjnym wszystkie komisje miały
spotkania, które, na których przygotowano plan pracy na rok 2022. Ponadto Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji miała dwa spotkania w związku z petycją złożoną. Dzisiaj mamy przygotowane odpowiednią
uchwałę z tym związaną. No to właściwie tyle na temat prac komisji. Jeżeli państwo chcieliby jeszcze
ktoś inny zabrać głos przewodniczący komisji innych, nie widzę.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady - Proszę państwa, w kolejnym punkcie porządku obrad mamy oświadczenie
Rady Miejskiej i Burmistrza potępiające atak Rosji na Ukrainę. Będzie to oświadczenie przyjęty na
podstawie paragrafu 12 ustęp 2 punkt 3 Statutu Gminy Brusy przyjętego uchwałą nr 287/18 z dnia 18
października 2018 Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy. Bardzo proszę o
powstanie i bardzo bym prosił pana Burmistrza o odczytanie oświadczenia.
Burmistrz Brus - My Radni Rady Miejskiej w Brusach i Burmistrz Brus solidaryzujemy się z Narodem
Ukraińskim. Potępiamy atak Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę. Uważamy, że działania Rosji
są pogwałceniem integralności terytorialnej Państwa Ukraińskiego. Nie zgadzamy się na stosowanie
przemocy i bezprawną agresję. Wyrażamy nadzieję, na zaniechanie działań wojennych ze strony Rosji
i pokojowe rozwiązanie sytuacji. Liczymy na okazanie jedności z Ukrainą całej międzynarodowej
społeczności. Jako Samorząd Gminy Brusy jesteśmy gotowi udzielić wsparcia uchodźcom wojennym z
Ukrainy. W tym trudnym czasie łączymy się z Narodem Ukraińskim. Brusy 24 lutego 2022 roku.
Przewodniczący Rady - Także, dziękuję państwu za przyjęcie przez aklamację tego oświadczenia,
dziękuję panu Burmistrzowi za odczytanie treści oświadczenia.
Ad. 7a.
Przewodniczący Rady - Przechodzimy do podejmowania uchwał i tak pierwsza, pierwszy projekt
uchwały na dzisiejszą sesję dotyczy ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. Przewodniczący Rady przedstawił
projekt uchwały. Proszę państwa, projekt uchwały był przedmiotem obrad też na dzisiejszy, w
dzisiejszym dniu, udzielono tutaj odpowiedzi, myślę, że wyczerpujących. Czy ktoś z państwa radnych
chciałby jeszcze w tej chwili zabrać głos? Bardzo proszę, pan Michał Szczepański.
Radny Michał Szczepański - Panie Burmistrzu, panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie mam pytań,
tylko myślę, że powinien nie wiem, czy pan Burmistrz czy ktoś może mieszkańcom rozjaśnić jaki jest
to model ﬁnansowy, skąd ta podwyżka. My to wiemy, że skończył się program i tak dalej, ale może
jakieś słowo wyjaśnienia się należy.
Burmistrz Brus - Proszę państwa, panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na tej części przed sesją na
komisji tak, była pani dyrektor, nie ma pani dyrektor w tej chwili, nie wiem dlaczego, bo miała tą
sprawę też przedstawić. Proszę państwa, tutaj w wielkim skrócie, nasza opłata do tej pory ze strony
mieszkańców była w kwocie 280 zł wnoszona przez mieszkańców, ale to dzięki temu, że korzystaliśmy
z programów zewnętrznych związanych z otwarciem, w ogóle funkcjonowaniem żłobka przez okres
dwóch lat. Można powiedzieć, że dzięki temu wsparciu, dzięki temu programowi, wsparciu z funduszy
unijnych również mogliśmy po prostu od rodziców oczekiwać takiego niewysokiego udziału. I
właściwie od samego początku to też sygnalizowałem czy też Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, w
skład tutaj którego ta placówka, jakby ten nadzór bezpośrednio też wchodzi, sygnalizowaliśmy, że to,
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to że to jest okres dwóch lat i to się zakończy, i ten moment przychodzi. I to jest informacja właściwie
znana mieszkańcom, rodzicom, że to nastąpi. Ten czas nastąpił właściwie z początkiem tego roku. Ta
uchwała jest podejmowana teraz, opłata zmieni się od kwietnia i jest to łącznie kwota 700 zł. I dzisiaj
można powiedzieć już, że jest bardzo prawdopodobne, że ta kwota ulegnie zmianie od września, że
ona będzie jeszcze podwyższona i odpowiem do jakiej kwoty, ale pewnie będzie to więcej niż 700 zł
tak. Czy będzie 800 czy więcej to jeszcze się okaże. Dlatego to jest ważna informacja w momencie
kiedy rodzice niebawem będą zapisywać swoje dzieci do żłobka, że ta opłata od września będzie na
pewno jeszcze podwyższona. Także pewnie ta uchwała po raz kolejny też no stanie na komisjach i
posiedzeniu rady. Natomiast można powiedzieć tak, że akurat pojawiają się możliwości wsparcia, to
pani dyrektor na komisji też omawiała ze strony budżetu państwa, krótko mówiąc właśnie na taką
opiekę, czyli w sytuacji takiej, kiedy rodzice otrzymają wsparcie, wniosek będzie złożony o zwrot tych
kosztów, środki które bezpośrednio tutaj przez ZUS będą wpływać do tej jednostki oświatowej, do
żłobka, po takim złożonym wniosku spowoduje to, że rodzic w tych miesiącach będzie płacił kwotę 300
zł, a więc tak naprawdę o 20 zł więcej na ten czas, czyli można powiedzieć, że w tym montażu
ﬁnansowym jeżeli chodzi o rodzinę to niewiele się zmieni, bo będzie to kwota 20 zł. I to jest
wprowadzane w tej chwili też od kwietnia, a więc no można powiedzieć, że ta korekta, która będzie za
te pierwsze miesiące tutaj mam na myśli początek roku styczeń, luty, marzec to i tak traﬁ to docelowo
dom naszych mieszkańców i tutaj właściwie nic się nie zmienia. Także to jest taka sytuacja. Takie są
koszty funkcjonowania żłobka, sygnalizowaliśmy to, że na pewno nie będzie takie tanie posłanie dzieci
do żłobka, ale na pewno żłobek daje no duże możliwości rodzinom jakby pod każdym względem, w
ogóle, że mają gdzie dzieci zostawić, ale są w placówce oświatowej tak naprawdę i też rozwiązuje się
pewne problemy, kiedy no zwróćmy uwagę na to jakie są koszty opieki takiej indywidualnej z której
nieraz rodzice korzystają z opiekunów, opiekunek, wiemy jakie te koszty też bywają wysokie, a więc ta
kwota jest właściwie taka no optymalna. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że pewnie różnie to wygląda w
poszczególnych miastach, poszczególnych samorządach. My też nie mamy przedszkola czy żłobka
niepublicznego, bo mamy tylko publiczny, trudno tutaj z kimś się też porównywać, ale jeżeli spojrzymy
na żłobki niepubliczne no to te opłaty bywają często no dużo dużo wyższe. Oczywiście są samorządy,
gdzie ta opłata w żłobku też bywa niższa, jakbyśmy spojrzeli na samorządy, my mamy nasz jedyny
żłobek i jako tylko samorządowy, nie mamy niepublicznego, taka propozycja no jest propozycją
optymalną i jestem przekonany, że rodzice na to są przygotowani, ale tak naprawdę patrząc na
budżety domowe to rodzice na ten czas jakby do końca lipca tak, bo w sierpniu mamy przerwę tak,
okres wakacyjny, ale do końca lipca rodzice właściwie zapłacą tylko 20 zł więcej z tego swojego
budżetu.
Przewodniczący Rady - Nie widziałem więcej głosów, bardzo proszę, w takim razie przystępujemy do
głosowania będzie to uchwała nr 254 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku. Kto z państwa
radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny,
dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. W głosowaniu brało udział 12 radnych, 1 głos jest wstrzymujący,
11 za, większością głosów rada podjęła uchwałę nr 254.
Ad. 7b.
Przewodniczący Rady - Kolejny projekt uchwały to dotyczy przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Miejskiej. Treść uchwały jest następująca: na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada
Miejska uchwala co następuje: przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na
2022 rok w brzmieniu załączników numer od 1 do 7. I tak załącznik numer 1 to plan pracy Komisji
Budżetu i Finansów, załącznik nr 2 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, załącznik nr 3 plan pracy Komisji
Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, nr 4 plan pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska, załącznik
numer 5 to plan Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, załącznik nr 6 plan
pracy Komisji Rewizyjnej i załącznik nr 7 to plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Plany pracy
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zostały opracowane przez poszczególne komisje, zostały przyjęte w ramach prac poszczególnych
komisji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę w
takim razie przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, będzie
to uchwała nr 255 w sprawie planów pracy komisji, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto
jest przeciwny, dziękuję, kto się wstrzymał, dziękuję. W głosowaniu brało udział 12 radnych, wszystkie
głosy są za, w związku z tym rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Ad. 7c.
Przewodniczący Rady - Kolejna uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. Przewodniczący Rady
przedstawił projekt uchwały i uzasadnienia. Tyle treść uchwały, uzasadnienia. Czy ktoś z państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa
radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję, kto jest przeciwny, dziękuję, kto się wstrzymał, dziękuję. Wyniki głosowania, jeszcze brakuje
chyba jednego głosu, proszę państwa. W głosowaniu brało udział 12 radnych, 11 głosów za, 1
przeciwny, większością głosów rada podjęła uchwały nr 256 w sprawie rozpatrzenia petycji.
Ad. 7d.
Przewodniczący Rady - Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz
wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy. Przewodniczący
Rady przedstawił projekt uchwały. Załącznikiem do uchwały jest tabela z wyszczególnieniem
poszczególnych sołectw, liczby mieszkańców, w dodatku za gospodarowanie świetlicami, remizami
oraz za gospodarowaniem terenami rekreacyjno-sportowymi i jest łączna kwota. Czy mogę,
powiedzmy, nie czytać tych wysokości czy jest potrzeba, żebym podał wszystkie dane? Nie ma
potrzeby tak. Pozwolicie państwo, że nie będę odczytywał, może tyle tej uchwały. Czy ktoś z państwa
radnych chciałby zabrać głos tym miejscu? Bardzo proszę, pan Marcin Cysewski.
Radny Marcin Cysewski - Panie Przewodniczący, szanowna Rado, panie Burmistrzu, tak, jakiś czas
temu na Komisji Rolnictwa wnioskowałem właśnie o podwyższenie diety sołtysów, bo w materiałach
jakby nowego budżetu podwyżka tam była zaledwie 11%, wnioskowałem tam o 30-40%, miałem
znaleźć źródło ﬁnansowania jakbym się może tak mocno pokusił, to i bym to znalazł, ale ten wniosek
został w ten czas odrzucony i teraz się naprawdę bardzo cieszę, że urząd mnie wyręczył w tym, że
znalazło się ﬁnansowanie i te stawki są nawet, te diety są wyższe niż wnioskowałem, to na pewno
będzie cieszyło i jak tutaj pani sekretarz powiedziała, że jest po rozmowach z każdym sołtysem i są
uzgodnione zakresy ich obowiązków, tudzież opieki nad świetlicami czy terenami rekreacyjnosportowy mi, gdzie są jakieś tutaj dodatki, nie ma tutaj jakby przymusu, jest dobrowolność. To po 9
latach niewaloryzowania tych diet na pewno jest to bardzo potrzebna uchwała, dziękuję.
Przewodniczący Rady - Dziękuję, może jeszcze tutaj, może ku woli ścisłości, żeby powiedzieć
wysokości, bo mówiłem tylko o wysokości dla przewodniczących zarządów osiedli, tu są od kwoty 550
to chyba maksymalnie jest 900 zł, tak, taki jest rozdział, znaczy rozrzut tych wysokości diet. Kryteria
tak jak wcześniej podałem jakie to były brane pod uwagę. Dobrze, jeżeli nie ma innych, bardzo proszę,
pan Burmistrz.
Burmistrz Brus - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, króciutko, ja odpowiem w ten sposób, że
projekt uchwały to był pewnie przygotowany około roku już i kwota, która została przyjęta w budżecie,
bo tutaj pan Marcin Cysewski mówi, że było 11% i dobrze, że teraz się znalazło, to tak jak jest wiele
zadań dotyczących różnych i wynagrodzeń, i za chwilę ekwiwalentu dla strażaków, coś jest przyjęte w
budżecie, będzie uchwalany ekwiwalent on nie jest też jakby zabezpieczony na cały rok i dużo rzeczy
jest takich, ale uchwała ta proponowana była też od długiego czasu, ale trzeba było to odpowiednio
przygotować, bo to nie jest taka sprawa zupełnie prosta czy podnieść 11 czy 30%, tylko rzeczywiście
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u nas zróżnicowanie jeżeli chodzi o zakres pracy i odpowiedzialność sołtysów jest bardzo
zróżnicowana. Kwota jakaś była zabezpieczona tak, w budżecie procentowo i pewnie, że ona nie
pokrywała wszystkiego, ale to wymagało jakiegoś konsensusu. Wniosek tak, się pojawiał, tutaj już
wielu z państwa ten wniosek składało, nie będę też wymieniał gdzie i kiedy, ale niektórzy z państwa
jesteście przewodniczącymi osiedli, sołtysami i ta dyskusja na, była na posiedzeniu, kilka razy
posiedzeniu sołtysów i temat był omawiany. W ubiegłym roku znaleźliśmy trochę też inne rozwiązania
na jakby też podniesienie tej stawki, bo dodatkowo była chociażby wypłata za roznoszenie tych
deklaracji czy nakazów podatkowych, w tej chwili tego nie będzie, bo to to była taka forma na taki
dodatek, w tej chwili to jest w tym uwzględnione, ale przede wszystkim, proszę państwa, pojawia się
pewien nadzór nad mieniem komunalnym i tutaj mam na myśli wprost rzeczywiście nadzór polegający
też na wykonywaniu wielu czynności przez sołtysów. I każdy sołectwo jest inne, bo sołectwa mają
pracowników w świetlicach, niektórzy nie mają, jedni ci świetlicę mają, drudzy nie mają, są place
zabaw lub nie i tu jest naprawdę spory zakres pracy sołtysów i to wynagrodzenie na dzień dzisiejszy
jest rzeczywiście ustalone w sposób taki powiedziałbym też no też polubowny i tutaj głównie to pani
sekretarz koordynowała, ale też wielu pracowników się zaangażował w to żeby ustalić wspólnie z
sołtysami jaki zakres nadzoru pracy chcą wykonywać, jaki będziemy wykonywać sami. I to naprawdę,
to nie było na zasadzie to podjęcia szybko tylko trzeba było to przygotować, dlatego bym powiedział
że ta uchwała naprawdę rok się rodziła i jest wypracowane jakieś takie stanowisko. Chcę powiedzieć
tak, ekwiwalent to jest zwrot kosztów tak za poniesione nakłady, to nie jest jeżeli, bo to też jest ważny
przekaz jeżeli komuś będzie się wydawało, że w niektórych przypadkach te kwoty są wysokie tak to
chcę powiedzieć, to jest, można powiedzieć zwrot kosztów za uczciwie wykonaną pracę. I ostatnie
lata, czas pokazał, że naprawdę sołtysi tej pracy mają sporo. To jest koordynacja jakby wielu działań
tak, to jest jakby i pilnowanie tego funduszu sołeckiego, ale bardzo często jako urząd z pomocy
sołtysów korzystamy w roznoszeniu wielu informacji, w przekazywaniu w wielu informacji i ten nadzór
nad tymi naszymi obiektami, nad tym mieniem komunalnym rzeczywiście jest. Dlatego dzisiaj jakby
podejmując tą uchwałę państwo ją podejmujecie no to rzeczywiście to jest też moment, żeby no
powiedzieć dziękujemy sołtysom za wykonywaną pracę, bo sołtysi są bardzo ważnymi łącznikami
pomiędzy nami - samorządem a mieszkańcami i rzeczywiście taki moment nadszedł. Ale to też nie
było jakby pochopnie, jest duże zróżnicowanie pewnie pomiędzy gminami, różnie to wygląda tak, ale
też jest różny zakres wykonywania prac. U nas bardzo sołectwa się różnią między sobą a wszędzie jest
też inna specyﬁka. Wydaje mi się, że też taki konsensus został też opracowany. No ale to jest
naprawdę spory zakres pracy takiej powiedziałbym też porządkowej w poszczególnych sołectwach
także tak, dobrze, że tą uchwałę podejmujemy i na ten cel trzeba było środki zabezpieczyć. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący Rady - Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej głosów przystępujemy do głosowania. Kto z
państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości
diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. kto jest przeciwny, dziękuję, kto się wstrzymał. Nie widzę, wyniki głosowania: 12 głosów za,
jednogłośnie rada podjęła uchwałę nr 257.
Ad. 7e.
Przewodniczący Rady - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brusy za udział w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, w szkoleniach lub ćwiczeniach. Przewodniczący Rady przedstawił
projekt uchwały. Tyle treść uchwały. Myślę, że uzasadnieniem była też dyskusja na komisji
poprzedzającej dzisiejszą sesję. Czy ktoś z państwa Radnych, czy pan Burmistrz chciałby zabrać głos
w sprawie projektu tej uchwały. Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa
radnych jest za podjęciem uchwały nr 258 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla strażaka, strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych proszę o podniesienie ręki.
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Dziękuję, kto jest przeciwny, dziękuję, kto się wstrzymał, nie widzę. W głosowaniu brało udział 12
radnych i 11 głosów za, przy 1 wstrzymującym. Rada Miejska większością głosów podjęła uchwałę.
Ad. 7f.
Przewodniczący Rady - Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w
sprawie projektu tej uchwały, nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania, kto z państwa
radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki, dziękuję, kto jest przeciwny, dziękuję,
kto się wstrzymał, dziękuję. 12 głosów za, jednogłośnie rada podjęła przedstawioną uchwałę.
Ad. 7g.
Przewodniczący Rady - Kolejna uchwała w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w
piątki i soboty przez rolników i domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w
sprawie projektu tej uchwały, nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za
podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki, dziękuję, kto jest przeciwny, nie widzę, kto się
wstrzymał, nie widzę. 12 głosów za, rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
Ad. 7h.
Przewodniczący Rady - Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy
na rok 2022. Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały. Tyle treść uchwały, było to też
przedmiotem obrad dzisiejszej komisji, jak zresztą wszystkie uchwały, były też wyjaśnienia pani
skarbnik, w zastępstwie pani skarbnik, także czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos
lub zadać pytanie? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest
za podjęciem uchwały, to będzie uchwała nr 261 proszę o podniesienie ręki, dziękuję, kto jest
przeciwny, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
Ad. 7i.
Przewodniczący Rady - I kolejna uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Brusy na lata 2022 - 2029. Przewodniczący Rady przedstawił treść uchwały. Czy ktoś z państwa
radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały, nie widzę, w takim razie kto z państwa
radnych jest za podjęciem proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jest przeciwny, dziękuję, kto się
wstrzymał, dziękuję. Wyniki głosowania: 12 głosów za, jednogłośnie rada podjęła uchwałę. Był to
ostatni projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady - Kolejny punkt w porządku obrad to interpelacje zgłoszone przez radnych wraz
z odpowiedziami i tak: w dniu 28 grudnia 2021 roku pani Emilia Warnke złożyła interpelację o treści:
zwracam się z prośbą o zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Zalesiu. Sala wiejska, na której w okresie zimowym trenują dzieci jest niewystarczająca. Uczniowie
nie mogą wykonywać wszystkich ćwiczeń, rozwijać swoich pasji sportowych. Bardzo proszę o
pozytywne rozpatrzenie wniosku i wybudowanie sali gimnastycznej w Zalesiu. Odpowiedź z dnia 11
stycznia bieżącego roku jest następująca: W odpowiedzi na pani interpelację w sprawie
zaprojektowania i wybudowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zalesiu informuję, co
następuje. Uwzględniając potrzeby ponad ośmiuset uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w
Brusach, w 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z budową hali
widowiskowo-sportowej w Brusach. Przedmiotem analizy są również inne priorytetowe inwestycje
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oświatowe, obejmujące między innymi budowę sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej im.
Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach i Szkole Podstawowej im. błogosławionego księdza Józefa
Jankowskiego w Czyczkowach oraz termomodernizację budynków gminnych szkół. Jednakże mając na
względzie okoliczność, że gmina Brusy jest zobowiązana w coraz większym stopniu ﬁnalizować,
ﬁnansować wydatki oświatowe ze środków własnych, możliwości inwestycyjne w przedmiotowym
zakresie są coraz bardziej ograniczone. Przy ustalaniu priorytetów inwestycyjnych w obszarze szeroko
rozumianej oświaty nie bez znaczenia pozostają również uwarunkowania demograﬁczne tzn.
postępujący spadek liczebności uczniów między innymi w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie ewentualnych działań związanych z inwestycją stanowiąca
przedmiot interpelacji będzie możliwe po zakończeniu rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz po
przeanalizowaniu możliwości uzyskania na ten cel środków z zewnętrznych źródeł ﬁnansowania.
Przewodniczący Rady - Interpretacja pana Radnego Michała Kina z dnia 17 stycznia. W roku ubiegłym
na ul. Wojska Polskiego w Brusach postawiono nowe dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych
niewątpliwie bardzo potrzebne i zasadne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich
korzystających. Jest jednak fakt, który budzi we mnie zdziwienie a nawet rozczarowanie jeżeli chodzi o
osoby zajmujące się projektowaniem - dlaczego słupy oświetleniowe muszą stać w środku, na środku
chodnika. Z jednej strony dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, z drugiej zaś w tym samym
miejscu narażamy na niepotrzebne trudności i przeszkody dla wózków inwalidzkich czy dla rodziców z
wózkami dla dzieci. Na wniosek mieszkańców, którzy zgłaszali do mnie wyżej wymieniony fakt tak
składam interpelację i chciałbym uzyskać odpowiedź czy i w jakim stopniu jest możliwa korekta słupa
stojącego pośrodku chodnika. Odpowiedz z dnia 31 stycznia. W odpowiedzi na pana interpelację w
sprawie usytuowania słupów oświetleniowych doświetlających przejścia dla pieszych na ulicy Wojska
Polskiego w Brusach informuje, że przedmiotowe słupy zostały zaprojektowane i zamontowane
zgodnie z wymogami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach. Projektując oświetlenie przejścia dla pieszych projektant musi założyć zamontowanie na
słupie znaku D-6 oraz czujników uruchamiających tryb oświetlenia "pieszy na jezdni". W celu
poprawnego działania urządzeń sterujących oświetleniem przejścia oraz uwzględnienia wytycznych
wyżej wymienionego rozporządzenia słup zaprojektowano w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.
Przedmiotowa odległość jest konieczna dla prawidłowego działania czujek ruchu. W związku z
powyższym nie jest możliwa korekta usytuowania zamontowanych urządzeń. Tyle interpelacje wraz z
odpowiedziami.
Radny Michał Szczepański - Mam pytanie.
Przewodniczący Rady - Bardzo proszę.
Radny Michał Szczepański - Czyli panie Przewodniczący musimy zrozumieć, że w XXI wieku nie da się
zaprojektować słupa, który ma odejście w prawo lub w lewo, żeby pieszy mógł bezpiecznie przejść i w
niego nie uderzyć. Trzeba to zrobić tak a nie inaczej tak?
Przewodniczący Rady - Pewnie się różne rzeczy da, natomiast no tutaj o odpowiedź, bardzo proszę
pan Burmistrz.
Burmistrz Brus - Proszę państwa, bo to rzeczywiście tak może brzmieć trochę śmiesznie, no ta
odpowiedź taka musi być, pewnie trudniej to wszystko się projektuje, kiedy ulica jest wykonana, są
wykonane chodniki, ścieżki i taką pewną infrastrukturę się dorabia, tak. Łatwiej, kiedy te przejścia już
są wykonywane, prawidłowo oświetlane na etapie budowy tak, to to nawet chociaż taki przykład jak
mamy od, na skrzyżowaniu ulicy Chełmowskiej i Polnej, gdzie jest ten punkt doświetlający przejście
dla pieszych, jest to przejścia wyniesione i ta widoczność tam jest jakby poprawiona, ale no tutaj
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gdyby od początku było prawidłowo, nieraz nawet sama lokalizacja tych przejść w momencie jakby
projektu z uwzględnieniem tego oświetlenia, które no się pojawia, że nawet te, bo nieraz widzimy, że
przejście akurat nawet gdybyśmy chcieli, przejście jest dorobione, gdzie ono prawidłowo, a słup
oświetleniowy jest 3 m dalej, a byłby bliżej, nawet on już by samo w sobie po prostu z oświetlenia
ulicznego było wystarczające. Jest ileś takich błędów, tutaj będą kolejne projekty nowe, bo państwo
też podejmowaliście te uchwały związane z tą współpracą z powiatem tak na ulicę Armii Krajowej,
kolejne punkty, no i może trochę takie absurdy jakby wychodzą, ale tutaj też jakby osoby, które tym
się zajmują to nie, że tylko ta odpowiedź, trzeba sprawdzić co tam da się zrobić, żeby ten punkt, ten
słup chociaż był jakby no bezpieczny dla mieszkańców tak, że przechodzi w niego w niego nie uderzy,
żeby jakaś tam też bariera była. Co prawda no pojawia się w środku, ale to jest też inna sytuacja,
kiedy te chodniki, ścieżki są dość szerokie, także jest możliwość obejścia, gorzej gdyby był taki
problem, że gdzieś ten punkt doświetlający chce się wstawić a chodnik jest bardzo wąski i za chwilę
się nie wiem wózek czy ktoś inny nie przyciśnie. Tam jest miejsce, jedynym problemem pewnie jest
to, żeby no ktoś nie uderzył w ten słup, ale jest możliwość obejścia, przejechania, tak to inaczej by
wyglądało, nieraz jest tak jak są, jest jezdnia, jest krawężnik, jest pas na przykład zieleni tak, gdzie
można ten słup wstawić tak, tam takiego jakby buforu nie ma i jest to bardziej takie kłopotliwe. No ja
wiem, że nie jest to pewnie idealnie, projektanci mówią, no wykonali to zgodnie z projektami, projekt
jakby uzyskał tą akceptację, formalnie jest prawidłowo, no ale tak to jest jeżeli pewne rzeczy gdzieś
tam są dorabiane tak, że nie jest to od razu jakby kompleksowo. No ale pojawia się program
doświetleń, dzisiaj zauważamy to, że nie tylko w wyniku tego programu, że chcemy poprawić tą
widoczność na przejściach, no ale wyciąga się pewne wnioski z wybudowanych dróg wcześniej,
pojawia się większy ruch, są piesi, no jest niebezpieczne tak. No mieliśmy różne zdarzenia, no w tym
również przypadki śmiertelne rzeczywiście jest to problem i musimy te przejścia przynajmniej gdzie
drogi są ruchliwe no doświetlić. Ale to jest tak, jak się coś dorabia to już ten nie jest to po prostu
idealnie. Jak jest wykonywany w jednym projekcie drogowym byłoby wszystko na pewno inaczej to by
dzisiaj wyglądało. Ale tutaj trzeba może widoczność, jakieś lepsze zabezpieczenie wykonać, a więc coś
tam na pewno się uda skorygować jeszcze, ale słup pozostanie.
Przewodniczący Rady - Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dariusz Rutowski.
Radny Dariusz Rutowski - Ja bym jeszcze w sprawie tej interpretacji chciał dodać, że jak najbardziej
uważam, że ona była zasadna i tutaj także do mnie docierały sygnały mieszkańców, że przeszkadzały
te słupy jak najbardziej w ściągach komunikacyjnych na chodnikach, jak najbardziej źle zostały
zaprojektowane i takie były uwagi mieszkańców, dziękuję.
Przewodniczący Rady - Dziękuję bardzo.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady - Kolejny punkt to sprawy organizacyjne. Czy ktoś w tym punkcie, ktoś z
państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Dariusz Rutkowski.
Radny Dariusz Rutowski - Szanowny panie Burmistrzu, chciałbym tutaj zaapelować o organizację
obchodów Dnia Kobiet na terenie gminy Brusy, na terenie miasta Brusy, ponieważ na terenie gminy
sytuacja wygląda nieco inaczej, bo wiem, że w sołectwach takie obchody się odbywają. Sołectwa
posiadają swoje świetlice, posiadają swoje budżety i wiem, że takie imprezy się odbywają. Ostatnio
rozgorzała rozmowa w internecie, nawet w mediach społecznościowych na ten temat i tu mieszkańcy
gminy, miasta Brusy właśnie ubolewają z tego tytułu, że nic się nie dzieje i prosiłbym, żeby coś się
jednak, jakieś obchody się odbyły i mieszkańcy mogli to jakoś uczcić, ten Dzień Kobiet, oczywiście
poza takim symbolicznym, jak to jest zawsze, co roku, życzenia na stronie brusy. pl. Także liczę na coś
więcej, dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady – Bardzo proszę, pani Bernardeta.
Radna Bernadeta Niebrzydowska - Chciałabym zabrać w tym miejscu głos i cieszę się, że poruszył pan
ten temat, ale wydaje mi się, że kwestią nie jest to, że nie macie teraz sali czy czegokolwiek, po
prostu należy się skrzyknąć, w Czyczkowach można zrobić, jest sala duża, pomieści wszystkich, na
pewno gmina uczknie i myślę, że jeżeli by jakaś mała kwota wchodziła w to nie trzeba dużych
pieniędzy na kawę, na ciastko, ręczę, że wszystkie panie by były zadowolone spotkaniem, bo tutaj
głównie chodzi o spotkanie, dziękuję bardzo.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady - Jeżeli nie ma więcej tutaj głosów w sprawach organizacyjnych, bardzo dziękuję
wszystkim państwu za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam XXXII sesję Rady Miejskiej w Brusach,
dziękuję bardzo.

sporządził
Weronika Kulesza

przewodniczący
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