Protokół Nr 49)2010
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 17 lutego 2010 roku

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przewodnicząca
komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku. W
posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
Przewodnicząca komisji powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawiła
proponowany projekt porządku posiedzenia –został przyjęty jednogłośnie .
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wizja lokalna na terenie ul. Jasnej, Wiejskiej, Czarnowiejskiej, Topolowej i Leśnej, oraz ul.
Królowej Jadwigi.
3. Dyskusja na temat ewentualnej budowy parkingu na terenie os. Jagiełły.

4. Opiniowanie zmiany projektu Uchwały Nr XIV/79/2003 RM w Brzesku z dnia 5 grudnia
2003 roku w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.
5. Informacja o realizacji wniosków Komisji za rok 2009.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, zaopiniowanie
projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad.1. Protokół Nr 48/2010 został przyjęty jednogłośnie .

Ad.2. Wizja lokalna na terenie ul. Jasnej, Wiejskiej, Czarnowiejskiej, Topolowej i Leśnej, oraz
ul. Królowej Jadwigi.
Komisja udała się na wizję lokalną.

Po dokonanej wizji wnioski komisji :
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 Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Pawła Nowaka zam. Brzesko dot. ulgi i obniżenia
wartości mieszkania przy ul. Kościuszki z powodu uciążliwości ze strony stacji
transformatorowej o mocy 15 KW znajdującej się bliskim sąsiedztwie mieszkania Pana
Nowaka.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz- Pyrek stwierdziła ,że wniosek Pana Nowaka należy
rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu komisji. Zaprosimy wówczas do dyskusji zarządcę tej
nieruchomości czyli MZGM , właściciela mieszkania i przedstawiciela Spółki Enion .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

stwierdził, pomysł zaproszenia na posiedzenie komisji

zainteresowanych jest dobry , tylko że wartość przedmiotowego mieszkania uzależnione jest od
operatu szacunkowego .Koniecznym jest dokonanie pomiarów, które spowodują, że ta wartość
nieruchomości

spadnie

bądź

się

zwiększy

.

Jest uchwała , która określa te bonifikaty które mamy, tj 60 %, jeżeli wartość tej nieruchomości
wskutek tej emisji transformatora jest niższa to biegły powinien to określić , że np. jest to 10 % i
zamiast 20 tysięcy jest wartość 10 tysięcy .

Radna Katarzyna Pacewicz- zwróciła uwagę , są tutaj dwie sprawy. Pierwsza z nich to że Pan walczy
o zniżkę i jest to jego święte prawo a druga, że Enion nie płaci gminie za to że tam ma stację .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk stwierdził ,że większość mieszkań w tym bloku jest już
wykupionych , więc wspólnota mieszkaniowa winna dochodzić swoich praw za utracony czynsz .W
wycenie rzeczoznawca winien to fizycznie uwzględnić.

Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje aby na kolejne posiedzenie komisji w miesiącu marcu br. przygotować komplet
dokumentów związanych ze sprawą z jaką zwrócił się Pan Paweł Nowak .Jednocześnie komisja
wnioskuje o zaproszenie na posiedzenie wnioskodawcy , przedstawiciela Spółki ENION i Zarządcę
nieruchomości MZGM. Głosowano jednogłośnie
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 Głos zabrał Kierownik Roman Olchawa w temacie wniosku mieszkańców ulicy Poprzecznej
tj. połączeniu tej ulicy z Topolową i Leśną.

Kierownik Roman Olchawa objaśnił na mapie jakie są możliwości połączenia tej ulicy .

Po krótkiej dyskusji podjęto wniosek o treści:
Po dokonanej wizji lokalnej na terenie miasta Brzeska, w nawiązaniu do pisma mieszkańców ulicy
Poprzecznej z dnia 20 stycznia br., komisja wnioskuje aby opracować koncepcję połączenia ulicy
Topolowej i Leśnej, poprzez istniejącą drogę serwisową i skorzystanie z możliwości jakie daje
specustawa. Głosowano jednogłośnie

 Kierownik Roman Olchawa omówił wniosek o przeznaczenie terenów pomiędzy ulicami
Jasna, Wiejską ,Czarnowiejską i projektowanym przedłużeniem ul. Konstytucji uprzednio
przeznaczonych w Miejscowym Planie Ogólnym Miasta Brzeska pod usługi sportu , na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wniosek komisji : Komisja wnioskuje o przeznaczenie terenów pomiędzy ulicami Jasna, Wiejską
,Czarnowiejską i projektowanym przedłużeniem ul. Konstytucji
Miejscowym Planie Ogólnym Miasta Brzeska
mieszkaniowej jednorodzinnej. Zmiana

uprzednio przeznaczonych w

pod usługi sportu , na tereny zabudowy

terenów dokonywana byłaby w trybie wydawania

indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy , zgodnie z przedstawioną przez Wydział koncepcją
sieci dróg dojazdowych. Głosowano jednogłośnie

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek przypomniała ,że jeżeli chodzi o dyskusję na temat ewentualnej
koncepcji i budowy

parkingów na osiedlu Jagiełły , Pan Bogdan Goliński nie weźmie udziału w

dzisiejszym posiedzeniu komisji , prosił o usprawiedliwienie. Bardzo mu zależało aby dzisiaj się na
komisji pojawić i wyłożyć swoje argumenty , ma do tego prawo jako właściciel jednej z działek , bo
zapewne każdy z nas czułby się niezręcznie gdyby był w takiej sytuacji jak on sam jest.
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Dlatego też na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszony , komisja go wysłucha , co nie
zmienia faktu że kroki które juz zostały poczynione nabrały już biegu i będą się toczyć.

 Rozpatrzenie wniosku Pana Pawła Nowaka zam. Brzesko dot. możliwości udostępnienia
materiałów promocyjnych Miasta Brzeska .

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek poinformowała ,że zdjęcia wykonane przez pana Pawła Nowaka
wyglądają bardzo imponująco i myśli, że 625 rocznica powstania Miasta Brzeska , byłaby wspaniałą
okazją aby takie zdjęcia pokazać .Taka wystawa zdjęć mogłaby się odbyć np. na uroczystej sesji Rady
Miejskiej w miesiącu czerwcu.

Wniosek komisji :
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby zdjęcia autorstwa pana Pawła Nowaka zostały
zakupione przez Gminę i wykorzystane do promocji naszego miasta. Jednocześnie komisja
proponuje aby Obchody 625 rocznicy Miasta Brzeska uświetnić na jednej z uroczystych sesji
wystawą takich zdjęć. Głosowano jednogłośnie

 Naczelnik Wydziału GGMR Józef Makuch udzielił odpowiedzi na zapytanie członków
komisji :czy w Akcie Notarialnym sprzedaży działki przez Gminę Brzesko Panu Golińskiemu
na os. Jagiełły były zawarte obwarowania, że ma tam powstać np. klinika .
-

działka numer 1097/68 o pow. 11,91 ara została zbyta w 2002 r. w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego w wyniku podjętej decyzji przez Zarząd Miejski w Brzesku,

-

działki nr:1097/53, 1097/56 o łącznej pow.10,77 ara zostały zbyte w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego w wyniku podjętej decyzji przez Burmistrza Brzeska.

W tym miejscu Pan Józef Makuch przedstawił lokalizację działek na mapie i wyjaśnił

historię

nabywania przedmiotowego terenu na majątek Urzędu w trakcie tworzenia infrastruktury
towarzyszącej osiedlu Jagiełły w latach 70-tych ubiegłego wieku. Wywłaszczano wówczas grunt
osobom fizycznym na cel wybudowania; przedszkola, świetlicy osiedlowe i żłobka.
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Taka forma przejęcia przez Urząd gruntu na cele publiczne była powszechnie stosowana w
poprzednim ustroju, a właściciel mimo ,że niejednokrotnie się od decyzji odwoływał to i tak była ona
utrzymywana w mocy.

Przedszkole wybudowano w stanie surowym na początku lat 90-tych. Inwestycja ta nie została
zakończona. Kiedy już przyszły nowe czasy a Gmina stała się osobnym podmiotem prawnym, to
ówczesny Wojewoda Tarnowski przekazał ten obiekt Urzędowi Miejskiemu. Nie miał pomysłu na
zagospodarowanie budynku. Gmina po przejęciu nie decydowała się dokończyć budowy przedszkola.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej obiekt ten został przeznaczony do zbycia na rzecz Urzędu
Skarbowego.

Świetlica osiedlowa została wybudowana w zakresie jedynie fundamentów. Właścicielem gruntu
wraz z fundamentem była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku. Prawdopodobnie nie mając
środków na dokończenie obiektu władze spółdzielni postanowili grunt z fundamentem sprzedaż .

Pozostały teren przeznaczony pod żłobek z mocy prawa przeszedł na majątek gminy. Dla tego
obszaru obowiązywał plan zagospodarowania przestrzennego na którym określony był ten teren jako
do zagospodarowania na cele oświatowe.
W związku z tym, że władze gminy nie budowali zaplanowanego żłobka, to zaczęli się tym gruntem
interesować byli właściciele. W mediach często były podawane przykłady z różnych stron Polski jak
to ludzie, którzy będąc wcześniej właścicielami odzyskują swoje własności. W związku z tym
właściciele, którym odebrano grunt w obrębie osiedla Jagiełły zaczęli występować do Urzędu
Rejonowego o jej zwrot. Zgodnie z obowiązującym prawem zwrot gruntów im się należał z uwagi na
to, że nie został on zagospodarowany zgodnie z treścią decyzji wywłaszczeniowej. Teren podzielono
na małe fragmenty -takie jakie były one sprzed wywłaszczenia. Ci co występowali z wnioskiem to
swoje własności odzyskiwali. Następnie zaczęli je sprzedawać innym osobom. Jak było później widać
zostały zakupywane w tym rejonie przez jedną osobę. Miała ona do tego prawo.
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W pewnym momencie pozostały jedynie dwa małe fragmenty terenu na majątku gminy, o które nikt
się wówczas nie upominał. Zarząd Miejski w 2002 r. i Burmistrz w 2003r. nie mieli pomysłu na je
zagospodarowanie i dlatego teren sprzedano.

Radny Tadeusz Pasierb ponownie zwrócił uwagę na brak miejsc do parkowania na osiedlu Jagiełły.
Budowany jest w chwili obecnej nowy blok przez pana Lesia i będzie potrzeba około 100 nowych
miejsc do parkowania .Jeżeli budować parkingi na tym osiedlu to winien to być parking piętrowy ,
dwupoziomowy z prawdziwego zdarzenia. Jest nasza działka, można zlecić budowę prywatnemu
inwestorowi . Funkcjonuje w obecnej chwili partnerstwo publiczno -prywatne i można bez problemu
zlecić budowę. Za około 3 lata nie będzie już wogóle miejsca do parkowania na tym osiedlu a w tej
chwili wszystkie samochody stoją na chodniku.
W razie jakiegoś nieszczęścia nie ma gdzie wyprowadzić nawet samochodów sprzed bloków.

Radny Lech Pikuła stwierdził ,że przy każdym bloku na osiedlu Jagiełły są tereny gdzie można
poszerzyć parkingi . Należy bezwzględnie wyegzekwować od Spółdzielni Mieszkaniowej budowę
tych parkingów . Nie należy szukać terenu pod parkingi od miasta tylko niech się SM o to pomartwi.
Jeżeli SM nie ma na to pieniędzy to niech to powie spółdzielcom i mieszkańcy sami sobie urządzą
parkingi.

Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek zwróciła uwagę ,że do dzisiaj komisja dyskutowała nie będąc na
gruncie. Dziś byliśmy jako komisja na tym gruncie , widzieliśmy go i gołym okiem można stwierdzić,
że grunt jest bardzo atrakcyjny. Parkingi są bardzo potrzebne, ale czy nie dałoby się zorganizować
tego w taki sposób, że pod ziemią będzie parking a na ziemi cos innego. Musimy wykorzystywać
powierzchnię podwójnie. Parkingi piętrowe są bardzo drogie , ale zmierzamy do tego, poświecić taki
grunt tylko na to aby stały samochody to z punktu widzenia ekonomii jest nie do przyjęcia.
Temat jest nadal otwarty , mamy czas do spotkania z właścicielem gruntu do następnej komisji , niech
każdy przemyśli temat. Zgadzamy się z tym, że parkingi są bardzo potrzebne , na osiedlu Jagiełły
można jeszcze jakieś dodatkowe parkingi wygospodarować bo są pasy zieleni które można
zagospodarować na parkingi .
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 projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w
Brzesku z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów
wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk omówił przedmiotowy projekt uchwały. Proponowane zmiany
mają na celu urealnić kryterium dochodowe osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych
znajdujących się w zasobach Gminy Brzesko. Obecnie wg obowiązujących kryteriów, tak naprawdę o
mieszkania komunalne mogą starać się osoby , które nie pracują lub posiadają bardzo mały dochód.
Warto podkreślić fakt, iż o mieszkanie z zasobów Gminy nie może starać się nawet osoba, która ma
najniższe wynagrodzenie brutto ustalone w rozporządzeniu Ministra Pracy. Jest to niezgodne z zasadą
sprawiedliwości społecznej oraz z oczekiwaniami mieszkańców naszej Gminy.
Przedstawione nowe rozwiązania stwarzają możliwość m.in. szybszego i bardziej elastycznego
podejścia do problemów dla osób, które nie z własnej winy znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej.
W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.
W uchwale wprowadza się następujące zmiany:
”Do wynajmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub czas oznaczony mogą być
zakwalifikowane osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny, w okresie
ostatnich 6-ciu miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie przekracza:
1) w gospodarstwie jednoosobowym 200 % najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu
rozpatrzenia wniosku,
2) w gospodarstwie wieloosobowym 120 % najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu
rozpatrzenia wniosku.”
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby, których średni miesięczny dochód
na jednego członka rodziny, w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie wniosku nie
przekracza:
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w gospodarstwie jednoosobowym 300 % najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu
rozpatrzenia wniosku,
w gospodarstwie wieloosobowym 150 % najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu
rozpatrzenia wniosku.”

Z własnych obserwacji na Społecznej Komisji Mieszkaniowej twierdzi , że jednoosobowa rodzina
nie ma żadnych możliwości uzyskania mieszkania . Burmistrz przyznając mieszkania , musi je
przyznawać rodzinom które nie mają żadnego dochodu. Osoby w gospodarstwie jednoosobowym
posiadające dochody , które mogą regularnie ponosić koszty utrzymania mieszkania , sa nieuciążliwe
dla środowiska nie mają żadnych szans aby to mieszkanie otrzymać gdyż mają zbyt wysoki dochód.
Jedną z propozycji zmian w tym projekcie uchwały jest właśnie podniesienie kryterium dochodowego
, jest to propozycja do dyskusji.
Na ostatnim posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej padła taka propozycja aby przygotowany
został projekt zmian w przedmiotowej uchwale.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział, w związku z tym wnioskiem i prośbą Pana
Przewodniczącego aby przygotować rekomendację powyższego projektu uchwały przez merytoryczny
Wydział-mieliśmy tutaj poruszone dwa wątki. Jeden z nich to przyznawanie mieszkań socjalnych
ludziom w trudnej sytuacji zaraz i bez żadnych kryteriów finansowych , to zweryfikowaliśmy i tutaj
jest opinia negatywna. Mówi o tym dlatego, bo w projekcie uchwały pana przewodniczącego taki
mechanizm został zaproponowany. Opierając się na propozycjach pana przewodniczącego , nie ma
możliwości wprowadzenia tego mechanizmu nawet w trudnej sytuacji każdemu i bez względu na
dochody , natomiast Gmina ma dowolność w zakresie ustalania kryterium finansowego. Ustawa nie
dopuszcza możliwości przyznawania mieszkań ludziom w trudnej sytuacji mieszkaniowej ale lepszej
finansowej. Zwiększenie takiego kryterium spowoduje ,że zwiększy się kolejka oczekujących na
mieszkanie socjalne .
Następnie Burmistrz Jerzy Tyrkiel przedstawił jakie kryteria są przyjęte w sąsiednich gminach.
Nie może być tak że wyższe kryterium jest dla lokali socjalnych o niższym standarcie. Należy
pamiętać o tym ,że jeżeli zmienimy te kryteria to zmienimy zupełnie presję na te mieszkania .Na
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dzisiaj na 150 zweryfikowanych wniosków zwiększenie kryteriów kilkakrotnie tak jak jest
zaproponowane w dyskusji sprawi, że nam się ilość tych oczekujących zwielokrotni.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk advocen do wypowiedzi swojego przedmówcy, w składzie SKM
jest pięciu radnych i takie zmiany komisja proponowała. Jako SKM długo dyskutowała w tym
temacie .
Zaproponowane dwieście procent

najniższej emerytury brutto , mówimy tutaj o mieszkaniach

komunalnych , nie jest to drastyczne ponieważ do obecnej chwili było 100% , a 100% to jest około
700 złotych brutto , mowa jest tutaj o 1400 złotych dla jednej osoby która zarabia. Nie ma sytuacji
gdzie drastycznie podnosimy przy mieszkaniach komunalnych .Dlaczego warto podnieść ze 100% do
300 % przy socjalnych mieszkaniach , może i w sąsiednich gminach nie ma takiego zapisu , ale nie ma
dlatego że nie mają takiej kuriozalnej sytuacji jaką mamy w mieście .Jest głęboko przekonany, że to
należy zmienić .Nie ma takiej sytuacji, że na mieszkania socjalne jest złożonych 200 wniosków , jest
zaledwie kilka wniosków i z reguły to co nam proponuje np. Spółdzielnia Mieszkaniowa to są osoby
pijące, bez dochodów i zalęgające ogromne sumy wobec Spółdzielni. Na tą chwilę przy aktualnej
uchwale nie mamy możliwości innego zakwaterowania niż osoby o praktycznie zerowych dochodach
lub osób bezrobotnych .Nie należy się bać ,że będzie tam zaraz 100 czy 200 osób ponieważ są jeszcze
inne kryteria o których mówi uchwała i ustawa , które mówią o szczególnych sytuacjach i w jakiej
potrzebie są te kryteria .Tam nie ma juz dowolności, że wszyscy będą mogli złożyć wniosek .To są
osoby , które będą weryfikowane i rzeczywiście mogą taki wniosek złożyć. Chodzi tutaj o budynek
socjalny na Placu Kupieckim i nie możemy sobie pozwolić na lokowanie tam lokatorów, którzy nie
mają dochodów bo będziemy za te osoby płacić jako miasto. Pan Prezes Mrzygłód pokazał listę osób,
które zostały zakwaterowane i wszyscy nie płacą.

Radna Jadwiga Kramer –poinformowała, że faktycznie była taka dyskusja na posiedzeniu SKM ze
względu na to, że przyszła osoba która jest w takiej właśnie sytuacji życiowej i był to głos wołającego
o pomoc. Zgadza się z wieloma wątkami które poruszył Pan Burmistrz i jak i poruszonymi przez pana
Przewodniczącego .Są to trudne sprawy .Rzeczywiście jeśli ustawa nie dopuszcza to próbujmy
podnieść trochę to kryterium dochodowe, ale nie można dopuścić do rozpasania i do tego aby nam
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rzeczywiście puchły teczki z wnioskami .Na SKM uznaliśmy, że w drastycznych przypadkach na
zasadzie wyjątku, czyli ktoś kto trafia do nas zdesperowany i taki przypadek należy rozważyć
indywidualnie , zasięgając opinii SKM burmistrz podejmowałby decyzję. Jeszcze raz podkreśla jako
komisja mówiliśmy o incydencjonalnych zdarzeniach osób będących naprawdę w desperacji w
drastycznych przypadkach .Nie można otwierać szeroko drzwi , mówiliśmy tylko o uchyleniu furtki
.Takich sformułowań użyła wielokrotnie przy tej dyskusji i myśli że to jest bardzo istotne. Należy
głośno powiedzieć o jakich kwotach tutaj mówimy bo my znamy rodziny, że z jednej pensji 1700
złotych utrzymuje się 4-5 osobowa rodzina i trudno aby zrównać ją w prawach z tą rodziną gdzie
jedna osoba ma 1700 złotych bo istnieje jeszcze możliwość wynajęcia pokoju .Nie możemy być tutaj
w gorącej wodzie kąpani .

Inspektor Małgorzata Serafin poinformowała komisję ,że należy w czasie dyskusji wsiąść pod
uwagę fakt, iż ustawa wyraźnie mówi że lokale socjalne są przeznaczone dla najuboższych czyli tych
którzy nie mają żadnych dochodów , albo ten dochód jest niski. Zwiększenie tego kryterium do zbyt
wysokiej procentowości spowoduje to że tych wniosków będzie o wiele więcej z możliwością
rozpatrzenia na lokale socjalne. Następnie Pani Inspektor przedstawiła komisji zestawienie kryteriów
jakie są przyjęte w miastach sąsiednich , gdzie każdy z nich kieruje się wysokością najniższej
emerytury , która obowiązuje dla całego kraju i procentowo oblicza się ten dochód. Napewno należy
wziąć pod uwagę uzysk mieszkań .Jeżeli zwiększymy kryterium zwiększy się liczba wniosków i
oczekujących na zakwalifikowanie .Trudna tutaj praca SKM aby z tych osób wybrać na listę takie
osoby , które faktycznie mieszczą się w tym kryterium dochodowości , ale oprócz tego bierze się pod
uwagę inne sytuacje .Jest to bardzo duża praca aby wybrać z tej listy , więc jeżeli zwiększymy te
kryteria to napewno wniosków będzie o wiele więcej i oczekujących o takich samych warunkach
porównywalnych. Następnie Pani Inspektor przedstawiła wersje Pana Przewodniczącego i propozycje
Wydziału w tym zakresie.

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek stwierdziła ,że powyższy projekt uchwały należy przepracować
.Należy połączyć posiedzenie komisji z Komisją Mieszkaniową i w oparciu o opracowane materiały
merytoryczny Wydział w oparciu o propozycje pana przewodniczącego, wypracował projekt zmian,
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ale takich bardziej łagodnych i zgodnych z prawem. Należy pewne rzeczy zmieniać bo faktem jest,
że zmierzamy do tego iż na Placu Kupieckim zaczyna być nie ciekawie , mieszkańcy nie płacą za
mieszkania i mają różne sposoby aby tego uniknąć.
Na kolejnym posiedzeniu spotkamy się wspólnie ze Społeczną

Komisją Mieszkaniową

,

przepracujemy wówczas na spokojnie ten projekt uchwały .

Burmistrz Jerzy Tyrkiel nawiązał do ostatniego posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
dosyć

długiego

i

owocnego

.Propozycje

Wydziału

są

Te założenia i ta propozycja została komisji przedstawiona na bazie

do

dyskusji

.

tych wniosków które

sformułowała Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Wniosek komisji był taki, aby tak sformułować
projekt uchwały i tak skroić kryteria aby zwiększyć zasięg oddziaływania i możliwość rozważania
wniosków o rodziny / z szacunkiem dla wszystkich/ ale takie, gdzie pracuje mąż i żona , czyli takie
porządne , co oczywiście nie wyklucza szacunku dla tych osób, które są teraz w zasięgu.
Chcemy generalnie osiągnąć ten efekt poprzez zwiększenie tych osób które się zakwalifikują, jest tam
propozycja zwiększenia znacznego w porównaniu z tym co robią inne gminy , gdzie jeżeli kryteria są
poniżej naszych to budzi ogólne zdziwienie.
Te nasze propozycje , przygotujemy jeszcze takie zestawienie , które wytłumaczy jeszcze radnym
trzecie założenie zwiększenie dostępności i szans dla rodzin poprzez to, że kryteria w tej naszej
propozycji , dla rodzin wieloosobowych

relatywnie więcej miałaby wzrosnąć niż w przypadku

gospodarstw jednoosobowych. Jeżeli mówimy o przypadku wskazanym przez pana Przewodniczącego
, przypadek tego pana tak jak odczuwała to Społeczna Komisja Mieszkaniowa, jest to osoba, która jest
gnębiona przez rodzinę , takie przypadki najczęściej dotyczą kobiet z dziećmi. Na takie przypadki
mamy instytucję Hostelu .Jeżeli człowiek jest gnębiony to należy jak najszybciej znaleźć mu dach nad
głową

to mamy od tego Hostel. Takie przypadki na podstawie zwykle raportów policji są

weryfikowane przez MOPS i wówczas hostel to jest dach nad głową i tam możemy natychmiast
zareagować.
Jego wiedza na temat sytuacji tego Pana jest inna niż jego relacja. Rozpoznaliśmy temat i o zagrożeniu
życia czy zdrowia nie możemy w tej chwili mówić , co więcej po precyzyjnym rozeznaniu wiemy, ze
tego pana stać na wynajem pokoju , utrzymać go i jeszcze mu wystarczy na godne życie.
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Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odniósł się do tematów w sprawie kryteriów dochodowych,
dobrze się stało że temat został wywołany .Podane informacje dot. cyfr , należałoby uzupełnić o
informacje Pana Prezesa MZGM nt. ilości mieszkań jakie sa na Placu Kupieckim , lokatorów , kto z
nich płaci a kto nie.Wg .listy jaką posiada pan prezes , z całej listy jaką przeczytał na wszystkie
mieszkania tylko 5 lokatorów płaci czynsz. Rozumiemy że to kryterium w innych gminach jest
mniejsze bo tam prawdopodobnie koszty utrzymania tego budynku socjalnego są bardzo niskie .W
naszym przypadku koszty utrzymania budynku socjalnego są blisko na poziomie hotelowym. Należy
uzupełnić informacje ,ilu jest lokatorów i ilu z nich płaci. Wiemy jakie jest zadłużenie , nie można
stworzyć takiej uchwały która by dotyczyła tylko budynku na Placu Kupieckim , jedynie pozostaje
tylko zwiększone kryterium dochodowe i w przypadku naszego budynku socjalnego należy tak zrobić
aby to zadłużenie tak lawinowo nie rosło, taka była tego intencja. Jeśli chodzi tutaj o kazus w
przypadku pana J. nie zgadza się z wypowiedzią , ponieważ człowiek przyniósł obdukcję były
zaświadczenia i skargi na policji , był tam również on sam wzywany i był świadkiem tego, więc nie
jest tak jak się mówi. Być może nie ma zagrożenia życia, jak go zabiją to wówczas może mu zagrażać
. To że jest uszczerbek na zdrowiu, jest to potwierdzone.

Po szerokiej dyskusji komisja podjęła wnioski:
1. Komisja wnioskuje aby na wspólne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz
Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa w miesiącu marcu br.,
merytoryczny Wydział UM przygotował modyfikację projektu uchwały złożonego przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej , celem wypracowania nowych zasad zaspokajania
potrzeb

mieszkaniowych

mieszkańców.

Głosowano jednogłośnie

1.

Komisja wnioskuje aby przedstawić dodatkowy materiał liczbowy nt. struktury zaległości
w opłatach czynszu w budownictwie socjalnym. Głosowano jednogłośnie
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Ad.4. Opiniowanie zmiany projektu Uchwały Nr XIV/79/2003 RM w Brzesku z dnia 5 grudnia
2003 roku w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.

Na posiedzenie komisji przybył zaproszony Dyrektor BOSiR w Brzesku Jan Waresiak .
Na zapytanie przewodniczącej Komisji Katarzyny Pacewicz-Pyrek , czy zgodnie z wnioskiem komisji
pan dyrektor przygotował harmonogram wprowadzenia przedmiotowej uchwały w życie , dyrektor Jan
Waresiak odpowiedział że nie ma harmonogramu w formie pisemnej , bo w takiej sytuacji jak
występuje obecnie tj. rozstrzyganie konkursu na dyrektora BOSiR ,może się za chwile okazać, że nie
jest to jego problem. Nie chciałby przez to komuś innemu blokować pewnych rzeczy .
Wprowadzenie w życie tej uchwały nie jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem. Jeżeli
Uchwała zostanie przyjęta na najbliższej sesji , to będzie potrzeba około 1 miesiąca czasu aby się to
wszystko uprawomocniło .W sytuacji kiedy będzie wiadomo, że uchwała jest podjęta to dla
wykonawcy nie będzie żadnego problemu w jej technicznym wykonaniu . Będzie potrzebna akcja
promocyjna na tkzw. dwa fronty .Pan dyrektor przybliżył jak ta akcja promocyjna winna przebiegać.

Radna Jadwiga Kramer – uważa, ze źle się stało, że Pan dyrektor nie przygotował wersji pisemnej
harmonogramu wprowadzenia w życie przedmiotowej uchwały , jest to czyste niedbalstwo .Jeśli
zostanie powołany nowy dyrektor BOSiR to

będzie mu znacznie trudniej

taki harmonogram

przygotować.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – stwierdził, że projekt uchwały jest gotowy i można go przyjąć.
Należy jednak wcześniej przygotować harmonogram wprowadzenia jej w życie , aby się potem nie
okazało, że

osoby pobierające opłaty parkingowe

pozostaną bez środków do życia .Okres

przejściowy wprowadzenia tej uchwały w życie nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące i musi być
wszystko dopięte na ostatni guzik.

Dyrektor Jan Waresiak przedstawił jak będzie wyglądała praca parkingowych na nowych zasadach
pobierania opłat parkingowych w stosunku do obecnej formy .

14

Przewodnicząca Katarzyna Pacewicz-Pyrek

stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zasad

pobierania opłat parkingowych jest przygotowany dobrze, ale bez odpowiedniego harmonogramu
wprowadzenia tej uchwały w życie nie może komisja pozytywnie jej zaopiniować.

Radna Jadwiga Kramer

stwierdziła, że należy bardzo dokładnie rozpracować temat dot.

zajmowania parkingów przez samochody przez cały dzień .Radna zaproponowała aby tylko pierwsze
2 godziny parkowania były bezpłatne , bo w przeciwnym razie takie samochody będą nam wiecznie
blokować parkingi.

Dyrektor Jan Waresiak stwierdził, jeżeli mają być

dodatkowe

zmiany w sieci

miejsc

parkingowych to przyjęcie przedmiotowej uchwały należy znacznie wydłużyć W chwili obecnej
mówimy o wprowadzeniu zmian tylko w obecnej strefie parkingowej .

Po dyskusji podjęto wnioski o treści:

1.Komisja wnioskuje aby przygotowano propozycje

zmiany stref parkowania i opracowano

propozycje w zakresie kontroli czasu postoju na parkingach bezpłatnych , oraz wprowadzenie
opłaty na nich po jednej lub dwóch godzinach postoju .Głosowano jednogłośnie

2. Komisja wnioskuje o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie

wprowadzenia stref

parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach o harmonogram /w wersji pisemnej/ wprowadzenia tej
uchwały w życie , obejmujący również sieć dystrybucji kart parkingowych ze wstępnymi
umowami sprzedających. Głosowano jednogłośnie

3. Komisja wnioskuje aby w celu uproszczenia rozliczeń wpisać do projektu uchwały w
sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach 3 rodzaje kart parkingowych :
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 ½ godzinne o nominale 1,00 zł
 godzinne o nominale 2,00 zł
 całodzienne –o nominale 10,00 zł
Głosowano jednogłośnie

 Komisja zapoznała się z wnioskiem Kierownika Zakładu Analityki Medycznej
SP ZOZ w Brzesku w sprawie dofinansowania remontu klimatyzacji.
Burmistrz Grzegorz Wawryka wyjaśnił ,że laboratorium o którym mowa w przedmiotowym piśmie
świadczy

swoje

usługi

na

bardzo

wysokim

poziomie.

W chwili obecnej w budżecie Gminy nie ma wolnych środków , może należałoby zasugerować Pani
Kierownik

poszukanie

sponsorów . Może uda nam się w ciągu roku pozyskać jeszcze jakieś

dodatkowe środki budżetowe to dofinansujemy częściowo ten remont.
Opinia komisji :
Komisja przyjęła do wiadomości pismo SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej o
dofinansowanie ,celem wykonania remontu Pracowni Biochemii i Immunochemii.

 wniosek Pana Tomasza Hudy zam. Brzesko w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji rozbudowa, nadbudowa zmiana sposobu użytkowania i
przebudowa istniejącego budynku usługowo- produkcyjno-magazynowego na
budynek handlowy branży spożywczej i przemysłowej, rozbudowa istniejącego
zjazdu publicznego z ul. Okulickiego w Brzesku .

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek przypomniała ,że komisja była dzisiaj na
wizji lokalnej i widziała obiekty, które zamierza Pan Tomasz Hudy nabyć na własność. Poprosiła
obecnego na komisji Pana Tomasza Hudy o przedstawienie jakie ma plany co do wykorzystania
kompleksu przeznaczonego na handel detaliczny jak to będzie wyglądać.
Pan Tomasz Hudy odpowiedział, że kupuje ten obiekt na potrzeby działania swojej firmy, min.
przeniesie tam swoje już działające pralnie chemiczne. Na chwilę obecną nie potrafi powiedzieć co
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tam będzie , nie wie skąd te ciągłe pomysły, że tam ma być market Biedronka. W chwili obecnej jest
związany z umową notarialną warunkową z obecnym właścicielem .

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał ,że wcześniej tym miejscem byli zainteresowani
inwestorzy, którzy też byli związani umową warunkową na zasadzie takiej, że otrzymają decyzję o
warunkach zabudowy pod wybudowanie dyskontów handlowych spożywczych i wyburzenie tego co
jest obecnie. Była wtedy mowa o 2 tysiącach m2 a teraz jest 1400 m2.Od potencjalnych inwestorów
dowiadywał się ,że decyzje wówczas na tamten czas z UM dla tego typu działalności były negatywne.
Jako rada również wyrażaliśmy stanowisko, że nie będzie kolejnych dyskontów spożywczych , mimo
iż to napewno jest korzystne dla mieszkańców.

Właściciele tych dużych dyskontów na hasło

Biedronka juz zaczęli protestować .Prawdę mówiąc takiego przyzwolenia społecznego na kolejne
dyskonty spożywcze to nie ma , jeśli miałaby to być coś innego to zapewne tak.

Burmistrz Grzegorz Wawryka poinformował, że wniosek pana Hudego jest już analizowany od
pewnego czasu. Jako Urząd staramy się go przekonać do zmniejszenia tej powierzchni handlowej
.Rzeczywiście wcześniej starał się o to PSS ale otrzymał negatywną decyzję a sama powierzchnia
była wykazana większa.
W przypadku Pana Hudego ta powierzchnia wynosi 1400 metrów 2 , cały czas próbujemy go
przekonać aby tą powierzchnię zmniejszył ponieważ mówimy o tych zagrożeniach , które znamy i o
tych głosach, które są od kupców i przedsiębiorców którzy mają duże obawy. Zdajemy sobie sprawę,
że jest to istniejący obiekt i też nie chcielibyśmy do tego podchodzić na zasadzie nie bo nie. Dlatego
od kilku miesięcy pracownicy Urzędu rozmawiają z Panem Hudy bo chcielibyśmy wypracować takie
kompromisowe wyjście, które uzyskałoby w miarę akceptację społeczną i pozwoliłoby panu Hudemu
jakoś zrewitalizować te obiekty, które chce nabyć. Burmistrz poprosił Panią Architekt Miejska
Małgorzatę Bugajska-Pala o przedstawienie tego tematu.

Pani Małgorzata Bugajska-Pala przypomniała ,że uczestniczyła w dzisiejszej wizji lokalnej i
przedstawiła komisji na gruncie niezbędne informacje dot. wniosku jw.
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Dodatkowo pani architekt przedstawiła co na tym gruncie może zostać rozbudowane, remontowane ,
rozebrane przy istniejących budynkach.

Pan Tomasz Hudy poinformował komisje , że planuje

przenieść do obiektów wskazanych po

generalnych ich remoncie i rozbudowie, pralnię chemiczną której jest właścicielem i płaci czynsz za
wynajem pomieszczeń. W te budynki należy zainwestować bardzo duże środki finansowe i wcześniej
czy później chciałby je odzyskać .Docelowo na pomieszczenia pralni chcemy przyjąć około 250
metrów 2.
Są plany utworzenia pomieszczeń zabawowych dla dzieci jak np. Promienny Zamek w Tarnowie
.Jest to osiedle rozwijające się i w przyszłości tego typu atrakcje napewno będą bardzo przydatne w
centrum miasta.
Burmistrz Grzegorz Wawryka dodał, że jeśli Gmina wyda pozytywną opinię , to namawiamy
inwestora aby było więcej usług a mniej handlu i to głównie handlu spożywczego bo najwięcej
negatywnych głosów dotyczy handlu spożywczego . Dobrze by było, aby była również możliwość
produkcji , jeśli handel to nie tylko przemysłowy ale również inny i gdyby ta powierzchnia była
mniejsza to byłoby nam to łatwiej zaaprobować . Cały czas w tym temacie rozmawiamy.

Na zapytanie przewodniczącej Komisji czy na dzień dzisiejszy inwestor juz wie, kto ewentualnie
zająłby powierzchnie handlową pan Tomasz Hudy odpowiedział że nie ma takich informacji.
Ta inwestycja nie jest mała , gdyby miał dzisiaj wiedzę kto tam będzie najemcą to przedłożone
zostałyby umowy przedwstępne do wglądu .Na chwilę obecną nie ma takich informacji. Patrząc na
ten plan to prawdopodobnie znajduje się tam taka sama powierzchnia o którą on się stara , pytanie
tylko jak ta powierzchnia zostanie zagospodarowana. Jest to istniejący budynek , który chce tylko
wyremontować, może tam będą same usługi ale inwestując w niego 3-4 mln złotych nie może się
ograniczać bo nie będzie miał później środków finansowych na spłatę zaciągniętych kredytów.

Radna Jadwiga Kramer zwróciła uwagę, że nam nie chodzi wcale o to aby tam nie było sklepu
spożywczego , bo on tam jest potrzebny .Na tym osiedlu nie ma z prawdziwego zdarzenia sklepu
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spożywczego , taki sklep jest tam potrzebny i my o tym wiemy. Chodzi nam tylko o to aby uniknąć
następnego spożywczego sklepu wielkopowierzchniowego.
Pan Tomasz Hudy – wychodząc z założenia ,że starając się o powierzchnię 1400 m2 w państwu
radnych zaraz powstaje świadomość, że chodzi o nowy market . Stwierdził ,że napewno na tym
osiedlu będzie potrzebny sklep .Napewno w najbliższym czasie w mieście powstanie w mieście jeden
a może i dwa markety. Dlatego przedkładanie argumentów, że mali kupcy będą protestować to dla
niego samego nie jest to żaden argument.

Radna Jadwiga Kramer –odpowiedziała , my o tym wiemy , o tym rozmawiamy i absolutnie nie
mówimy że tam nie może być sklepu spożywczego , niech on będzie tylko niech on nie ma 1400 m2
powierzchni, tylko 400 lub 200.

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek stwierdziła ,że patrząc na strukturę zatrudnienia w naszym
mieście to jest dramat ,ponieważ w handlu jest najwięcej zatrudnionych osób a nie ma w produkcji.

Radny Tadeusz Pasierb stwierdził, że rynek sam wszystko zweryfikuje.

Radna Katarzyna Pacewicz- Pyrek stwierdziła ,iż osobiście sama nie ma przekonania do sklepów
wielkopowierzchniowych to mimo wszystko dałaby zielone światło Panu Hudemu , gdyż jest to
mieszkaniec naszego miasta i jest to duży plus.Radna poprosiła o opinie pozostałych członków
komisji .Faktem jest, że ta stolarnia wygląda obecnie tragicznie i obskurnie , jest tylko tutaj ta kwestia
powierzchni handlowej czy są możliwości aby została ona zmniejszona ?.

Pan Tomasz Hudy odpowiedział , zmniejszenie powierzchni handlowej nie podlega żadnej dyskusji
, chce zainwestować i odnowić
uwagę.

zaniedbany element

miasta Brzeska i należałoby to wziąć pod
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Burmistrz Grzegorz Wawryka nadmienił ,że Pan Hudy w czasie negocjacji z Urzędem
poinformował ,.że może zostać obniżona ta powierzchnia handlowa ale tylko o 100 m2 . Do przyjęcia
jest sytuacja taka, że będzie sklep spożywczy ale przy okazji będzie np. handel przemysłowy i jakieś
inne usługi. Przyjęliśmy taką zasadę aby komisja o tym wniosku została powiadomiona. Powinniście
państwo członkowie komisji być o tym poinformowani bo jesteście radnymi . Również zawsze w
takich sprawach braliśmy pod uwagę głosy kupców. Jeśli widać jakieś zielone światło , to znaczy że
jest jakieś przyzwolenie Rady Miejskiej i wspólnie będziemy tego stanowiska bronili. Zdajemy sobie
sprawę, że nie jest to nowy obiekt tylko rewitalizacja starego .

Po szerokiej dyskusji komisja podjęła opinię :
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Pana Tomasza Hudy zam. Brzesko w sprawie ustalenia
warunków zabudowy dla inwestycji:
 Rozbudowa, nadbudowa ,zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego
budynku usługowo- produkcyjno-magazynowego

na budynek handlowy branży

spożywczej i przemysłowej;
 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego w Brzesku na działce
nr 834/11.
Głosowano jednogłośnie
Ad.5
Pozytywnie

jednogłośnie zaopiniowała komisja propozycje przeniesienia analizy realizacji

wniosków komisji na posiedzenie komisji w miesiącu marcu br.

Ad.6.
Inspektor Elżbieta Spyrka przedstawiła do opinii komisji wniosek o przedłużenie na czas
nieokreślony dzierżawę działek położonych w Brzesku,wg. załacznika do protokołu.
Po krótkiej dyskusji opinia komisji:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie na czas nieokreślony dzierżawę działek
położonych w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej w tabelce:

Lp. Nr działki

przeznaczenie

Opis – położenie
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1

1274/6

2

35,0 m

kiosk handlowy

ul. Legionów Piłsudskiego

uprawa warzyw

ul. Okocimska

2

2360/3
2
- 296,0 m

Działki położone na terenie Gminy Brzesko:
Lp. Nr działki

przeznaczenie

opis

1

1373/1,1373/2 (0,57 ha)
854/16 (0,04 ha)
691/6, 691/7 (0,39 ha)
474/14,474/28 (0,44 ha)

uprawy rolne,
zieleń przydomowa

obręb Mokrzyska – Bucze

177/1
– 0,01 ha

urządzenia
telekomunikacyjne

Okocim

1629/15 – 6,74 ha

uprawy rolne
wierzba energetyczna

Mokrzyska-Bucze

2

obręb Mokrzyska - Bucze

3

Przewodnicząca komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek zwróciła uwagę , na nie ośnieżone osiedla
mieszkaniowe, szczególnie drogi dojazdowe i parkingi koło bloków.

Wniosek komisji :
Komisja wnioskuje aby w przypadku

intensywnych opadów śniegu

monitorować działania

administratorów w zakresie ośnieżania osiedli mieszkaniowych ,zwłaszcza parkingów. Głosowano
jednogłośnie
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 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ulg w przejazdach autobusami MPK
w Brzesku,
W dyskusji głos zabrali:
Radna Jadwiga Kramer zapytała w odniesieniu do zaproponowanych ulg w przejazdach MPK dla
:
 dla sołtysów , ile kosztuje bilet specjalny i jaki to jest procent biletu normalnego,

 pracownikom Spółki i ich współmałżonkom

przysługuje

bilet wolnej jazdy, radna

zaproponowała aby uściślić zapis; pracownikom Spółki i ich nie pracującym zawodowo
małżonkom , bo jeżeli żona pracuje to jaki ma tytuł aby mieć bilet wolnej jazdy?.

 czy w Spółce MPK jest rejestr biletów wolnej jazdy? Ile osób korzysta z takiego biletu, należy
to skatalogować.

 dlaczego w załączniku do projektu uchwały są ujęci radni Rady Miejskiej , przecież już
dawno odstąpiliśmy od stosowania ulg dla radnych ?

 wprowadza się ulgi w przejazdach

na podstawie legitymacji Polskiego Związku

Niewidomych Koło Terenowe w Brzesku , pytanie a dlaczego tylko w Brzesku ?

 w pkc.14 załącznika mówi się o legitymacjach z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie wydaje
żadnych legitymacji tylko orzeczenie na jednej kartce papieru. Skoro w tym pkc.14 mówi się,
że nie przysługują bilety wydawane przez MOPS osobom które posiadają bilet wolnej jazdy
to należałoby sporządzić katalog ile to jest osób i jakie to są osoby. Winniśmy wiedzieć ilu
osobom Spółka MPK wydaje bilety wolnej jazdy.

 ZUS nie wydaje emerytom odcinków emerytury tym którym przesyła pieniądze na konto
.Taki emeryt posiada legitymację.

Radna Jadwiga Kramer stwierdziła

, że osobiście ma jeszcze wiele innych poprawek do

przedstawionego projektu uchwały , projekt uchwały należy jeszcze dopracować.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk

zwrócił się z prośbą o

zaopiniowanie

na komisji

przedmiotowego projektu uchwały. Nad tym projektem uchwały będą dyskutować jeszcze pozostałe
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komisje , zapewne wszystkie wnioski

komisji

Urząd weźmie pod uwagę przy przedstawianiu

projektu na sesję Rady Miejskiej.
W tym momencie na salę posiedzenia komisji przybył Pan Inspektor Zbigniew Matras. Pan Matras
wysłuchał uwag do projektu uchwały zgłoszonych przez radną Jadwigę Kramer oraz pozostałych
członków komisji i udzielił na nie odpowiedzi.

Wniosek komisji: Po analizie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ulg w przejazdach
autobusami MPK w Brzesku , Komisja wnioskuje o:
 Zaprowadzenie imiennego rejestru biletów wolnej jazdy ,
 Uzupełnić zapis w załączniku do uchwały w pkt.3 ppkt. 3 ):
„3) emerytom i rencistom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy na podstawie
aktualnej legitymacji rencisty lub emeryta i dowodu osobistego ,oraz ostatniego odcinka
emerytury lub renty inwalidzkiej. Głosowano jednogłośnie .

 Sprawdzić na jakiej podstawie

pkt.5,6 i 7

otrzymały obecne brzmienie -głosowano

jednogłośnie

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 10.00- 14.00

Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

protokołowała : Inspektor Marta Kółkowska

