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Protokół Nr 11/2016 

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich  Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 28 Listopada 2016 r. odbytego w sali 

obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych punktach porządku posiedzenia  

( płyta CD)  znajduje się w aktach komisji. 

Komisja obradowała w składzie: 

1. Radny Krzysztof Bogusz -  Przewodniczący Komisji; 

2. Radny Adam Kwaśniak – członek komisji; 

3. Radny Piotr Wyczesany -członek komisji; 

4. Radny Jerzy Gawiak – członek Komisji; 

5. Radny Krzysztof Stępak –członek komisji; 

6. Radny Marcin Ciurej – członek komisji; 

7. Radny Bogusław Babicz – członek komisji. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Burmistrz Grzegorz Wawryka; 

2. Naczelnik Józef Cierniak; 

3. Przewodniczący RM Krzysztof Ojczyk; 

4. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło; 

5. Naczelnik Marzena Zacher.  

 

  Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof 

Bogusz. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu.  

  Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad ze 

zmianami – został przyjęty jednogłośnie jak niżej:  
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Proponowany zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Informacja na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji finansowej w okresie 

zimowym. 

2.  Sprawozdanie  z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016  w 

tym o wynikach  sprawdzianu I egzaminów w szkołach prowadzonych przez 

gminę. 

3. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2016 rok. 

4. Sprawy bieżące I wolne wnioski  

Ad.1. Informacja na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji finansowej w okresie 

zimowym. 

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka – Paryło  przedstawiła komisji wg. 

załącznika do protokołu informacje na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji 

finansowej w okresie zimowym przez MOPS w Brzesku. 

W dyskusji członkowie komisji rozmawiali na tematy min. udzielenia pomocy 

przez MOPS dla mieszkańca Brzeska z ulicy Z., gdzie przebywające tam nielegalnie  

postronne osoby stwarzają zagrożenie w sąsiedztwie. Pani Dyrektor MOPS 

odpowiedziała komisji, że problem ten jest ośrodkowi znany , przedstawiła  jakie 

działania w tym zakresie  podjął i podejmuje nadal MOPS w tym  środowisku, które 

jest  bardzo trudne. Komisja w dyskusji zwróciła  również uwagę na  znaczną rolę w 

tym przypadku rodziny. Ustalono, że należy spróbować  polubownie ten problem 

rozwiązać. 

W dyskusji nawiązano również do tematu przekazywania  żywności 

podopiecznym MOPS  z banku żywności . Pomoc jest nadal kontynuowana  z  

Caritasem Krakowskim gdzie około 20 ton żywności już rozdano , a kolejne nastąpi w 

dniu 12 grudnia br. 

Zapytania członków komisji dot. również funkcjonowania pomieszczeń Hostelu 

i zamieszkujących tam osób. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacją na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji 

finansowej w okresie zimy prowadzonych przez MOPS w Brzesku i pozytywnie 

opiniuje podejmowane działania. Głosowano jednogłośnie  

Ad.2. Sprawozdanie  z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016  w 

tym o wynikach  sprawdzianu I egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę. 

Sprawozdanie  z realizacji zadań oświatowych wg. załącznika do protokołu 

złożył komisji Naczelnik Józef Cierniak. 

W dyskusji nad sprawozdaniem  komisja analizowała zagadnienia  dot. min: 

 nauczania dzieci z rodzin powracających po dłuższym pobycie za granicą, 

przygotowania szkół w Gminie Brzesko do przyjęcia tych dzieci, kosztów 

opracowania  dodatkowych programów nauczania; 

 analizowano zagadnienia związane  z wprowadzeniem nowej reformy 

oświatowej w Gminie Brzesko – Naczelnik Józef Cierniak  przedstawił  

przebieg prac powołanego przez Burmistrza Brzeska zespołu   ds. reformy 

oświaty, podejmowanych kroków , propozycję utworzenia w Gminie Brzesko 

szkół 8 klasowych, jakie są oczekiwania rodziców w tym zakresie – 

oczekiwania są jednoznaczne rodzice chcą zatrzymać swoje dzieci w jednej 

placówce przez 8 lat; 

 komisja zaproponowała rozszerzenie powołanego zespołu o dyrektora jednej 

ze szkół  wiejskich z pełnym prawem głosu; 

 na przykładzie szkół wiejskich Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji 

propozycje rozwiązań w zakresie przeniesienia szkoły muzycznej do wolnych 

pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 oraz  godzin pracy poszczególnych szkół w 

gminie po wprowadzeniu nowej reformy szkolnictwa. 
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Po dyskusji opinia komisji: 

 Komisja przyjęła sprawozdanie Naczelnika Wydziału Oświaty z realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w tym informacje o wynikach egzaminu w 

szkołach prowadzonych przez Gminę  i pozytywnie opiniuje przedstawione 

informacje. Głosowano jednogłośnie  

Ad.3. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2016 rok. 

Naczelnik Marzena Zacher objaśniła projekty uchwał w sprawach wysokości 

stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego. Ponadto przedstawiła propozycje w zakresie podwyżki zaproponowanych 

stawek podatkowych poszczególnych komisji Rady Miejskiej, co wg. wyliczeń 

stanowi około 101 tysięcy złotych więcej wpływów do budżetu gminy. Pani naczelnik 

przedstawiła obowiązujące stawki podatkowe w ościennych gminach, przedstawiła 

wyliczenia dot. obniżki stawek podatku rolnego, leśnego ,  od środków 

transportowych co jest spowodowane deflacją i obniżeniem ceny skupu żyta dla 

celów podatku rolnego, leśnego. 

W dyskusji członkowie komisji omówili: 

 propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości zaproponowanych w 

projekcie uchwały oraz wg. propozycji pozostałych komisji,  

 propozycje zwiększenia stawek podatkowych od działalności gospodarczej od 

gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 

radny Adam Kwaśniak stwierdził , że w tym przypadku podwyżka nie powinna 

zostać wprowadzona , osobiście jest przeciwko podnoszeniu  tych stawek 

podatkowych; 
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Po dyskusji przewodniczący komisji radny Krzysztof Bogusz poddał pod głosowanie 

propozycje stawek podatku od nieruchomości: 

 Komisja  zapoznała się z propozycją Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i  zaproponowała następujące zmiany w 

projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości: 

a) - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków- 0,76 zł. - głosowano 3 za, 1 przeciw, 2 

wstrzymujących 

b) - gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m² powierzchni - głosowano 3 

za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących   

c) - od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,57 zł. od 1 m² 

powierzchni użytkowej; głosowano 3 za, 1 przeciw,  

2 wstrzymujących  

d) – od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,55 zł. od 1 

m² powierzchni użytkowej; głosowano 3 za, 1 przeciw, 2 

wstrzymujących   

zaproponowane stawki podatkowe w  projekcie uchwały jw. z naniesionymi przez 

komisję zmianami zostały przegłosowane 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących 

 Pozytywnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie określenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i podatku leśnego. Głosowano 3 za,  1 przeciw, 2 

wstrzymujących 
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Przybyły na posiedzenie komisji Dyrektor BOSiR Marek Dadej –przedstawił do opinii 

komisji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej 

w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego 

parkowania na terenie Gminy Brzesko ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu 

pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6102).  

Powodem modyfikacji tej uchwały był fakt, że po uchwaleniu poprzedniej 

uchwały miały miejsce 3 spotkania kupców z placu targowego z panem burmistrzem 

w sprawie wprowadzonych opłat parkingowych na parkingu przy placu targowym .   

Wypracowany został zgodnie konsensus tj. opłata 15 złotych za abonament na 

parkingu wskazanym za placem targowym na ul. Powstańców Warszawy i na 

parkingu przed placem targowym pierwsza godzina miałaby być bezpłatna.   

To stanowisko zostało przedstawione kupcom ponownie, nie wyrazili na to 

zgody i odrzucili te ustalenia, zaproponowali jednocześnie by parking przy placu 

targowym był bezpłatny. Został zobligowany przez burmistrza do przygotowania 

poprawki w uchwale dlatego prosi o ich analizę. 

Radny Adam Kwaśniak zawnioskował o przywrócenie pierwszej godziny 

bezpłatnej na parkingu przy ul. Głowackiego i Powstańców Warszawy. 

Radny Bogusław Babicz – uważa, to za zasadne ponieważ zrobił się ogromny 

bałagan. Od kilku dni w okolicach UM jest notoryczne łamanie przepisów przez 

kierowców , którzy parkują gdzie chcą. Ucieszyła go propozycja wprowadzenia 

modułu , który ograniczy tą godzinę bezpłatnego parkowania , miałoby to 

zafunkcjonować na placu targowym i może udałoby się takie coś wprowadzić na 

parkingu przy ul. Głowackiego – na własnym przykładzie podał funkcjonowanie 

parkometru na parkingu przy ul.Głowackiego. 

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że jeśli uchwała była przedmiotem 

dyskusji i  Pan dyrektor propozycje przedstawiał , podjęta została uchwała. Po jej 
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uchwaleniu pojawiły się głosy niezadowolenia i odbyliśmy spotkanie w szerokim 

gronie z przedstawicielami kupców placu targowego. Zaproponowaliśmy rozwiązania 

które ich usatysfakcjonowały, ale pojawiła się prośba o kolejną zmianę  i po dyskusji 

zgodziliśmy się na ta zmianę. Zadeklarował iż taką propozycję uchwały wniesie pod 

obrady sesji. Burmistrz uzasadnił swoją decyzję. Należy się zastanowić , czy w 

okolicy nie ma jeszcze wolnego terenu i urządzić tam dodatkowe miejsca do 

parkowania. Wprowadzone zostały wolne soboty w opłatach parkingowych, należy 

mieć również na uwadze iż musimy zbilansować dochody gminy. 

Radny Bogusław Babicz – stwierdził, że nad poprzednią uchwałą były różne 

poprawki i głosowania ,  nie została przyjęta jednogłośnie  , więc nie była to uchwała 

która przeszła bez kontrowersji. Ponadto radny zwrócił uwagę, że nie zostały 

przedstawione żadne wyliczenia dot. parkingów tak jak to  nam przedstawiono w 

przypadku podwyżki stawek podatkowych. Podjęliśmy miesiąc temu jedną uchwałę , 

teraz dyskutujemy nad drugim projektem , który jest opiniowany dopiero przez drugą 

komisję, a poprzednia była przedmiotem wszystkich komisji, a może za miesiąc 

będziemy opiniować kolejny projekt. Radny zawnioskował o przedstawienie wyliczeń 

jakie są straty z tytułu parkingów. Jest pewien, Że w przypadku wprowadzenia 

całkowitej odpłatności za parkowanie na parkingu przy ul. Głowackiego ten parking 

nie będzie przynosił żadnych dochodów bo już jest pusty. 

Burmistrz odpowiedział – nie będzie zmieniana uchwała bo na pewno kolejnej 

zmiany uchwały nie przedstawi. W tym momencie wychodzimy naprzeciw żądaniom 

kupców. Dane przedstawione przez pana dyrektora dot. wpływów z parkingu przy ul. 

Głowackiego wskazują  co innego. 

Dyrektor Marek Dadej odpowiedział, że może przedstawić koszty 

funkcjonowania parkingów, ale dopiero po tygodniu ich funkcjonowania i te 

wyliczenia nie oddadzą całych kosztów. Jak na razie jest okres ochronny , parkingowi 

sprawdzają i informują  kierowców o nowych zasadach parkowania. 

Radny Adam Kwaśniak bardzo się mieszkańcy martwią i denerwują , są 

niezadowoleni , że brak jest tej pierwszej godziny bezpłatnej . Reprezentuje tych 
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mieszkańców, którzy mają do niego pretensje, że tego nie dopilnował i myśli iż z tego 

przepisu należy się wycofać. Jeśli wycofujemy się z opłat na placu targowym, który 

na pewno kilkaset tysięcy rocznie przyniósł by dochodu to też powinniśmy wziąć pod 

uwagę, iż też tutaj są kupcy  i mieszkańcy załatwiający różne interesy nie tylko ze 

Starego Miasta tylko z całej okolicy.  

Burmistrz przypomniał, na których parkingach opłaty parkingowe są 

pozostawione. Jest to ostatnia jego propozycja zmiany uchwały. Chciał wyjść 

naprzeciw kupcom dlatego zaproponował zmianę .  

  W dalszej dyskusji  komisja  analizowała przedstawione w projekcie uchwały 

propozycje ustalenia  miejsc i opłat parkingowych na terenie  Miasta Brzeska, 

przedstawienia wyliczeń strat związanych z brakiem opłat parkingowych w soboty , 

braku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na placu żwirki i i Wigury 

koło Banku PKO, pomocy osobom korzystającym z parkingów dojeżdżających do 

pracy poza Brzeskiem poprzez wprowadzenie abonamentów. 

Po szerokiej ważnej dyskusji komisja podjęła wniosek o treści: 

Komisja proponuje modyfikację projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko ustalenia opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach ustalenia opłat 

dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 

2016 r. poz. 6102) w następujący sposób: 

1) wprowadzenie abonamentów  na parkingu przy ul. Powstańców 

Warszawy w wysokości 15,00 – głosowano jednogłośnie 

2) wprowadzenie pierwszej godziny parkowania bezpłatnej na dobę dla 

jednego pojazdu na miejscach parkingowych przy Placu Targowym, na 

parkingu przy ul. Głowackiego naprzeciwko UM oraz przy ul. 
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Mościckiego z wyłączeniem  wtorków i piątków. Głosowano 3 za, 2 

wstrzymujące 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zmianę zapisów w regulaminie Placu 

Targowego   dotyczące uporządkowania placu, tak aby w pierwszej kolejności do 

handlu były wykorzystywane wszystkie miejsca w obrębie ogrodzonego placu 

przeznaczonego do handlu. Głosowano jednogłośnie 

 Przewodniczący komisji  Krzysztof Bogusz odczytał treść pisma LKS Iskra 

Szczepanów dot. zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2017 rok środków 

finansowych na działalność klubu.  

Wyjaśnienia do wniosku złożyła  obecna na posiedzeniu komisji radna Szczepanowa 

Anna Lubowiecka. 

Wniosek komisji: 

Komisja zapoznała się z pismem LKS ISKRA Szczepanów w sprawie zaplanowania 

w budżecie roku 2017 środków finansowych na  rozpoczęte działania 

modernizacyjne na obiekcie sportowym w Szczepanowie , pozytywnie odnosi się do 

zaplanowanych działań i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o nawiązanie rozmów z 

LKS i ustalenia priorytetów wykonania prac. Głosowano jednogłośnie 

 Przewodniczący komisji  Krzysztof Bogusz odczytał treść projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem – uwag i pytań członków 

komisji brak. 

Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2017; Głosowano jednogłośnie 
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 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zasad i trybu postępowania przy nadawaniu tytułów ” Honorowy Obywatel 

Miasta Brzeska „ i „ Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” 

Projekt uchwały bardzo szczegółowo objaśnił wnioskodawca radny 

Bogusław Babicz . 

W krótkiej dyskusji  komisja omówiła propozycje uczestnictwa w Kapitule 

Przyznawania Tytułów Honorowych przedstawiciela Młodzieżowej Rady Gminy jak 

również  dokonania zmiany zapisów w paragrafie 4 regulaminu tj. na stronie 

internetowej należy zamieścić tylko imię, nazwisko i  miejsce zamieszkania 

zgłoszonego kandydata do tytułu, nie należy zamieszczać w całości złożonego 

wniosku. Wnioski w tym temacie zgłosiły również  Komisja Rewizyjna i Komisja 

Oświaty.  

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i 

trybu postępowania przy nadawaniu tytułów :” Honorowy Obywatel Miasta Brzeska „  

i „ Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska” – głosowano jednogłośnie  

Przewodniczący komisji Krzysztof Bogusz poruszył temat dot. zamieszczania 

na stronach internetowych informacji o naborach środków unijnych min. przez 

Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. 

Wniosek komisji:  

 Komisja wnioskuje do  Burmistrza Brzeska o zamieszczenie na stronie 

internetowej UM w Brzesku informacji  o naborach środków na rozwój 

przedsiębiorczości oferowanych min. przez Małopolską Agencję Rozwoju 

Regionalnego. Głosowano 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  
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 Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

 Obrady trwały od godziny 9.00-12.30  

 

Przewodniczący Komisji  

 

………………………………. 

mgr Krzysztof Bogusz 

 

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 

Biuro Rady Miejskiej w Brzesku  


