P R O T O K Ó Ł Nr 38/2010
z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 20 s t y c z n i a 2010 r o k u.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie, wg załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Radny
Adam Kwaśniak Przewodniczący Komisji.
Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie Komisji
otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Następnie zaproponował przesunięcie
omawiania pkt 2 - omówienie programu obchodów rocznicy 625 lat Miasta Brzeska – na pkt.
5.
Proponowany porządek posiedzenia wraz z zaproponowana zmianą został przyjęty
jednogłośnie:
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.
3. Zapoznanie się ze skargą Pana K. Ignacoka zam. Brzesko – wyjazd na os. Jagiełły 1.
4. Wizja lokalna w MOPS.
5. Omówienie programu obchodów rocznicy 625 lat Miasta Brzeska.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji oraz
zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Ad 1.
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował, że protokół z posiedzenia
Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji z dnia 13 listopada 2009 roku był
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wyłożony w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś
uwagi i wnioski. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym
Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił plan pracy Komisji na 2010
rok. Zaznaczył, że plan pracy Komisji jest podobny do planu pracy RM, ze względu na to, że
Przewodniczący chciałby tematy omawiane na sesjach wcześniej omówić na Komisji.

Radny Józef Kubas zapytał, czy nie lepiej byłoby punkt planu z lutego dot.
informacji na temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku przenieść na termin późniejszy, ze
względu na toczący się konkurs na stanowisko dyrektora BOSiR. Radny chciałby spotkać się
już z nowo wybranym dyrektorem.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – ma nadzieję, że do końca lutego decyzja o
wyborze dyrektora już zapadnie. Termin lutowy do omawiania tego tematu jest podyktowany
przede wszystkim tym, żeby ta osoba mogła się zaprezentować zarówno podczas obrad
Komisji jak i na sesji.

Radna Mieczysława Klimek uważa, że dobrze byłoby aby kandydaci na to
stanowisko zaprezentowali się przed Radą, żeby nie było takiej sytuacji jaka zdarzyła się
podczas wyboru opiekuna MRG – gdzie Pan Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawił
Radnym jednego kandydata, bez możliwości wyboru kogoś innego.
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Burmistrz Jerzy Tyrkiel przypomniał, że w przypadku wyboru opiekuna MRG to
Rada Go powołuje, jednak w przypadku wyboru Dyrektora BOSiR–u decyzję o zatrudnieniu
podejmuje Burmistrz.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak nie widzi powodu dla którego ten punkt
należałoby przesunąć, ponieważ ta informacja ma na celu zajęcie się funkcjonowaniem
BOSiR – u, a nie poznaniem nowego dyrektora. Przewodniczący ma również nadzieję, że do
tej poru – czyli końcem lutego – nowy dyrektor zostanie już wybrany. Zapytał, czy są jakieś
propozycje tematów, które można byłoby ująć w planie pracy Komisji?

Radna Mieczysława Klimek zaproponowała, aby w planach pracy Komisji
uwzględnić temat: Analiza pracy świetlic środowiskowych na terenie Gminy Brzesko.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak – proponuje ten punkt ująć w planie
pracy na miesiąc luty.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przypomniał, że na ostatniej sesji (30 grudzień
2009 rok) kilkakrotnie przewijał się temat administrowania przystankami autobusowymi. Ze
względu na ich stan i to, jak często są niszczone może warto byłoby tym tematem się zająć.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak uważa, że tego tematu nie trzeba
wpisywać jako osobny punkt w planie pracy – można się nim zająć nawet dzisiaj.

Burmistrz Jerzy Tyrkiel zauważył, że administratorem większości przystanków
autobusowych jest BZK, Gmina pracuje nad przejęciem pozostałej części – tych
wojewódzkich. Firma otrzymała zlecenie nowego podejścia do tego tematu – odpowiednie
wnioski są w trakcie opracowania. Jeśli na najbliższej sesji padną pytania dot. przedstawienia
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tego tematu, to Pana Burmistrz zobowiąże odpowiednie osoby do przygotowania stosownych
informacji i zreferowania ich na sesji.

Radna Mieczysława Klimek uważa, że należy podjąć uchwałę porządkową
określającą konsekwencje zaklejania zarówno przystanków, jak i tablic ogłoszeniowych, oraz
wywieszenie stosownych informacji o takiej uchwale na tych obiektach.

Burmistrz Jerzy Tyrkiel – na przystankach są już naklejki informujące o takim
zakazie.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – cieszy Go, że na marcowej Komisji będzie
omawiany temat funkcjonowania spółki MPK. Odniósł się do ostatnich wydarzeń – przetarg
na paliwo, który wygrał aktualny dostawca. Nadal słyszany jest jednak głos niezadowolenia –
zarówno od klientów, jak i od pracowników. Pracownicy domagają się podwyżek płac,
twierdzą, że w firmie się nic nie dzieje, nie ma nowych zleceń.

Burmistrz Jerzy Tyrkiel – Rada ma zaplanowaną okresowa ocenę spółki na marzec.
Do tego momentu należy dać zarządowi czas, żeby trochę popracował. Jeżeli chodzi o
przetarg na linię autobusową, to wstępne opinie osób, które się tym zajmują mówią, że
najlepiej byłoby zrobić przetarg na całość, a nie tylko na jedna linię.
Co do podwyżek były one warunkowane urynkowieniem. Pracownicy są wizytówką
firmy, a jakie jest zachowanie części z Nich jest wszystkim dobrze znane. Burmistrz poprosił
Radnych, aby ocenę strategiczną firmy dokonali w takim trybie, który pozwoli coś zrobić.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zakończył dyskusję w tym temacie.
Zapytał, czy Radni wnoszą jeszcze jakieś uwagi do planu pracy – uwag nie było, po czym
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Prawa
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Porządku Publicznego i Promocji RM w Brzesku na 2010 rok. Głosowano pozytywnie
jednogłośnie.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poprosił, aby przed przystąpieniem do omawiania
kolejnego punktu omówić uchwałę dot. nadania Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Mokrzyskach imię Stanisława Migdała.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak przedstawił treść uchwały – wg
załącznika do protokołu.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk – od wielu lat, przy okazji chociażby
memoriałów szachowych padały wnioski, aby Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Mokrzyskach nadać imię Radnego Stanisława Migdała. Wydaje się, że Jego osoba nie budzi
w środowisku żadnych kontrowersji, wręcz przeciwnie zdaniem mieszkańców Jego
działalność sportowa i praca na rzecz szkoły w Mokrzyskach jest godna uwagi i powinna być
uhonorowana. Radny Marek Adamczyk, który bardzo zaangażował się w ten projekt
przyniósł także zgodę małżonki Pana Migdała na wykorzystanie imienia Jej nieżyjącego
męża. Główne uroczystości nadania odbyłyby się w okresie wiosenno - letnim, ale należałoby
już teraz pewne działania podjąć. Projekt uchwały jest już gotowy, został on zaopiniowany
przez radcę prawnego.

Burmistrz Jerzy Tyrkiel – głosy poparcia tej inicjatywy pojawiają się już od
dłuższego czasu, ostatnio podczas spotkania seniorów w Mokrzyskach.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następującą opinię:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie nadania imienia
Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.
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Ad 4.
Zapoznanie się ze skargą Pana K. Ignacoka zam. Brzesko – wyjazd na os. Jagiełły
1.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak poinformował zebranych, że Pan Ignacok
– autor skargi – przybył na posiedzenie Komisji.

Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Ignacok. Poinformował Radnych, że na os.
Jagiełły 3 m od bloku nr 1 powstała ostatnio zatoczka autobusowa. W czasie, kiedy zatoczka
była budowana Pan Ignacok spotkał się z pracownikiem Urzędu Panem Bogdanem
Dobranowskim niestety nie dowiedział się w jakiej odległości od bloku planowana jest
budowa tej zatoczki – teraz okazało się, że to tylko 3 m. Mieszkańcy bloku nie są z tej
sytuacji zadowoleni, wiele rodzin ma małe dzieci, a powstanie tej zatoczki spowodowało
zwiększenie ruchu, ponieważ nie tylko autobusy, ale również samochody osobowe się tam
zatrzymują. Pan Ignacok wystosował już odpowiednie pisma w tej sprawie do spółdzielni i na
ostatnim zebraniu mieszkańców osiedla temat ten był poruszany.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk poinformował Radnych, że był uczestniczył w
tym zebraniu, temat rzeczywiście był poruszany, jednak zdecydowana większość
mieszkańców głosowała za pozostawieniem tej zatoczki. Przypomniał, że zabrał wtedy głos i
zaproponował, żeby bliżej się tej sprawie przyjrzeć, tzn. zobaczyć ile autobusów będzie się
tam zatrzymywać i czy mieszkańcy korzystają z tego przystanku. Uważa, że jeśli nie ma tam
zbyt dużego ruchu to należałoby zrobić tam przystanek na żądanie i wtedy ten ruch znacznie
by się ograniczył. Jego zdaniem sam fakt wykonania zatoczki nikomu nie przeszkadza, a
kwestia jaka może być podnoszona to zwiększenie natężenia hałasu, ale nie widzi przeszkód
aby posadzić tam drzewa bądź krzewy i w ten sposób go zredukować. Dodał, że zatoczka
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została wykonana przy okazji budowy drogi, znaczne środki zostały na to wyłożone i nie da
się tego odwrócić.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak uważa, że najlepiej byłoby zobaczyć to
miejsce. Przypomniał, że Komisja ma w planach wyjazd na wizję do MOPS – u , więc przy
okazji mogłaby obejrzeć to miejsce i zastanowić się jak ten problem rozwiązać, choć uważa,
że zrobienie w tym miejscu przystanku na żądanie byłoby dobrym pomysłem.

Pan Kazimierz Ignacok uważa, że przystanek na żądanie nie rozwiąże sprawy
ponieważ zatrzymują się tam również inne samochody. Chce, żeby zatoczkę usunięto, a
przystanek zrobiono na drodze.

Burmistrz Grzegorz Wawryka zauważył, że zrobienie przystanku na drodze
zwiększa niebezpieczeństwo zarówno korzystających z komunikacji miejskiej jak i pojazdów
poruszających się po drodze. Jeśli chodzi o zwiększenie hałasu i zanieczyszczeń można ten
problem rozwiązać sadząc tam drzewa i krzewy.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski przedstawił
zebranym protokół z zebrania zarządu os. Jagiełły z 28 maja 2009 roku. Odczytał część, która
dotyczy sprawy: „Aktualnie urzędujący zarząd osiedla jednogłośnie stoi na stanowisku o
słuszności realizacji zatoki przystankowej wykonanej w miesiącu maju 2009 roku”
Drugi dokument jest z zebrania mieszkańców osiedla z września 2009 roku: „Poddano
pod głosowanie wniosek o likwidację zatoki autobusowej zlokalizowanej przy bloku nr 1 i ul.
Królowej Jadwigi. Za likwidacją głosowało 2 osoby, przeciw głosów 40, wstrzymujących się
od głosów 6” Te dokumenty dają obraz w jaki sposób osiedle postrzega tę sprawę.
Natomiast jeżeli chodzi o zgody i przepisy na, które Pan Ignacok się powołuje, to
zanim przystąpiono do inwestycji zlecono wykonanie projektu, oraz zgłoszono do Starostwa
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Powiatowego przebudowę tej drogi. Pan Starosta miał prawo przed upływem 30 dni wnieść
sprzeciw - nie zrobił tego – dlatego zgodnie z prawem przystąpiono do realizacji. Dodatkowo
po wniesieniu przez Pana Ignacoka pewnych zastrzeżeń ponownie przedstawiono sprawę
w Zespole Inżynierii Ruchu i uzyskano - co do funkcjonowania zatoki w tym miejscu pozytywną opinię. Spółdzielnia mieszkaniowa, która jest przedstawicielem mieszkańców
uczestniczyła w tym całym przedsięwzięciu, była informowana o wszelkich decyzjach.
Wszyscy wspólnie doszli do porozumienia, że Gmina zakupi stosowną ochronną zieleń i
przekaże ją spółdzielni. Takie kroki zostały już poczynione na jesień 2009 roku, spółdzielnia
prawdopodobnie na wiosnę zasadzi te drzewka.

Ad 4.
Wizja lokalna w MOPS.

00

W tym momencie Komisja udała się w teren na wizję lokalną (wyjazd godz. 12 ) do:
 Siedziby MOPS w Brzesku;
 Siedziby BZK w Brzesku;
 Os. Jagiełły 1, w celu zbadania przedmiotu skargi Pana K. Ignacoka;
 Wizja lokalna na Cmentarzu Parafialnym w Brzesku.

30

Komisja powróciła z posiedzenia wyjazdowego o godz. 13 .

Członkowie Komisji po dokonanej wizji lokalnej w ternie podjęli następujące
wnioski i opinie:
1. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców bloku os. Jagiełły 1, komisja
wnioskuje o zakup krzewów i obsadzenie nimi terenu pomiędzy blokiem na os. Jagiełły
1, a zatoką autobusową. Ponadto Komisja wnioskuje o zmianę przeznaczenia kwalifikacji
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przystanku przy bloku nr 1 na os. Jagiełły, na przystanek na żądanie. Głosowano
pozytywnie jednogłośnie.
2. Komisja dokonała wizji lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku i
zapoznała się ze stanem technicznym budynku przy ul. Mickiewicza.
3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie projektu uchwały w sprawie
bezpłatnego przejazdu osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Osoby te winny posiadać
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zniżka winna obejmować wyłącznie
osoby uprawnione. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
4. Po dokonanej wizji lokalnej Spółki BZK w Brzesku Komisja wnioskuje o ocieplenie i
osłonięcie wejścia do psich bud, oraz o utrzymanie terenu wokół nich w czystości.
Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

5. Po wizycie na cmentarzu parafialnym w Brzesku, Komisja wnioskuje o przygotowanie
informacji i wyjaśnienie, co było powodem likwidacji muru od wschodniej strony
cmentarza,

wzdłuż

nowo

wybudowanego

budynku.

Głosowano

pozytywnie

jednogłośnie.

Ad 5.
Omówienie programu obchodów rocznicy 625 lat Miasta Brzeska.

Temat przedstawił Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj. Na wstępie wyraził
swoje zaniepokojenie faktem, że budżet na 2010 rok jest mniejszy niż na rok 2009, a imprez,
które Gmina organizuje jest 3 razy więcej. Następnie chronologicznie omówił program
obchodów rocznicy – wg załącznika do protokołu.
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Przypomniał

Radnym,

o

inicjatywie

Pana

Burmistrza

dot.

wynagradzania

mieszkańców za ich pracę na rzecz społeczności lokalnych i Gminy. Będzie się to odbywać
na zasadzie wręczania medali tym osobom w czasie uroczystych sesji RM.

Radna Mieczysława Klimek zaproponowała, żeby nagrodzić medalami biznesmenów
brzeskich, którzy sponsorują wiele inicjatyw gminnych i dają mieszkańcom pracę. Można
byłoby nagrodzić ich jako „Liderów brzeskiego biznesu”. Z tej okazji mogłoby się odbyć
spotkanie z brzeskimi przedsiębiorcami, gdzie omówiono by temat: zadania inwestycyjne
miasta Brzeska na rok 2010, a lokalny potencjał gospodarczy. Celem tego spotkania byłoby
przybliżenie brzeskim przedsiębiorcom zagadnień dot. inwestycji planowanych przez Urząd
Miasta w bieżącym roku. Spotkanie byłoby świadectwem otwarcia władz miasta na
współdziałanie z przedsiębiorcami i tworzenie warunków do jak najlepszego wykorzystania
potencjału gospodarczego Brzeska.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj uważa, że to bardzo dobry pomysł.
Taką imprezą, która nadawałaby się na to przedsięwzięcie jest na pewno Diecezjalne Święto
Chleba.
Radny Stanisław Góra czy planowany pobyt Hoffmana w Brzesku jest jakoś
związany z tymi obchodami?

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj odpowiedział, że nie - to jest impreza
komercyjna.

Radna Mieczysława Klimek chciałaby, aby odbyło się spotkanie emerytowanych
pracowników Urzędu Miasta – pod hasłem „Jak za dawnych lat”. To spotkanie pozwoliłoby
na odnowienie starych znajomości i byłoby swego rodzaju podziękowaniem za lata pracy w
Urzędzie.
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Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj odpowiedział, że takie spotkanie można
byłoby zrobić, ale raczej nie należy go wiązać z obchodami 625 – lecia, ponieważ zaraz
odezwą się emerytowani pracownicy wodociągów, MPK i innych przedsiębiorstw gminnych.
Nie chciałby aby to spotkanie było postrzegane w zły sposób.

Radny Józef Kubas wyraził swoje zaniepokojenie, że głosował za budżetem w
którym wydatki na promocję zostały tak obcięte. Jeśli chodzi o obchody, uważa, że brakuje
dwóch

rzeczy:

docenienia

emerytów

–

najstarszych

mieszkańców

Brzeska

oraz

zorganizowania czasu dla młodzieży – zajęcie im wolnego czasu. Jako przykład podał
obchody rocznicy nadania imienia w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie w ramach tych
obchodów uczniowie mają zbierać wiadomości o patronie szkoły - Łukasiewiczu. Takie
podejście do tematu jest dużo bardziej korzystne niż wysłuchanie apelu o danej osobie,
ponieważ szukając takich informacji można się przy okazji wiele nauczyć.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj poprosił, aby Radni sprecyzowali te
pomysły. Osobiście nie widzi możliwości zorganizowania spotkania tylko emerytów.

Radny Stanisław Góra – za granicą nie dzieli się społeczeństwa na starszych i
młodszych. Zdaniem Radnego imprezy, które są tam organizowane mają taki charakter i są
tak zróżnicowane, żeby każdy mieszkaniec niezależnie od wieku mógł się na nich dobrze
bawić. Jego zdaniem selekcjonowanie nie jest dobrym pomysłem.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zaproponował, aby do obchodów np
„Święta chleba” włączyć imprezę, która ostatnio niezbyt się udała - „Jarmark Brzeski”. Nie
wiąże się to z dużymi kosztami, ponieważ zainteresowani rzemieślnicy sami zorganizowaliby
sobie budki i stragany, Gmina musiałaby zapewnić tylko miejsce na placu. Odniósł się do
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sprawy planu obchodów – uważa go za bardzo ciekawy i bogaty – na pewno każdy znajdzie
w nim coś dla siebie. Przychylił się do wniosku Radnej Mieczysławy Klimek dot.
uhonorowania brzeskich biznesmenów.

Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że idea uhonorowania mieszkańców
miała na celu uhonorowanie tzw. „zwykłych obywateli”, ale nie widzi przeszkód we
włączeniu do listy również biznesmenów. Przypomniał, że kandydatów mogą zgłaszać także
Komisje.
Burmistrz chciałby również, aby powstała Encyklopedia Miasta Brzeska – co prawda
takie wydawnictwo powstawałoby kilka lat, ale należałoby już teraz zacząć. Brzesko ma
bardzo ciekawa historię, ale nigdzie nie jest ona w całości od początku do końca spisana.
Ostatnio ukazała się pozycja „Kościoły Ziemi Brzeskiej” bardzo ciekawie opracowana.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj – ostatnio Gmina rozpoczęła
współpracę z dwoma bezpłatnymi tytułami, które ukazują się na terenie Gminy. W ramach
współpracy w gazetach będą zamieszczane informacje o obchodach 625 – lecia Brzeska i
imprezach organizowanych z tego tytułu przez Gminę.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odniósł się do tematu utworzenia muzeum – ostatnio
wiele się na ten temat mówi. Burmistrz chciałby, aby Komisje włączyły się w te
przygotowania – wiadomo, że jeśli dojdzie do powstania tego muzeum będzie trzeba podjąć
odpowiednią uchwałę. Muzeum będzie mogło rozpocząć swoją działalność dopiero po
wybudowaniu biblioteki – czyli dopiero w połowie przyszłego roku. Jednak już teraz należy
nadać tej instytucji jakieś formy organizacyjne. Jeśli byłaby to samodzielna jednostka – nawet
jeśli byłyby zatrudnione jedna, czy dwie osoby – to w tej sprawie musi być podjęta uchwała
Rady. Były także założenia, żeby wyodrębnić ją w ramach MOK – u. W tym okresie
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wstępnym potrzebny jest również pełnomocnik, bo już teraz należałoby zacząć gromadzić
zbiory.

Kierownik Biura Promocji Krzysztof Bigaj zaapelował do Radnych, aby w trakcie
roku nie zapomnieli o Biurze Promocji i starali się część pieniędzy, które zwolnią się w ciągu
roku z różnych zadań przeznaczyć na obchody 625 – lecia.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następujące opinie i wnioski:
1. Komisja pozytywnie ocenia Program Obchodów Rocznicy 625 –lecia Miasta Brzeska.
Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
2. Komisja wnioskuje o zaproszenie Liderów Brzeskiego Biznesu w celu uhonorowania
ich medalem w okresie Obchodów Diecezjalnego Święta Chleba. Głosowano
pozytywnie jednogłośnie.

Ad 6.
Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji
oraz zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

1) Pismo Burmistrza Brzeska z dnia 06.01.2010 roku w sprawie zaopiniowania przez
merytoryczne Komisje Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu os. Jagiełły,
oraz zmiany przeznaczenia terenu pomiędzy ul. Jasną, Wiejską, Czarnowiejską i
Konstytucji.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zapoznał Radnych z treścią pisma – wg
załącznika do protokołu.
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Burmistrz Grzegorz Wawryka przypomniał, że do tej pory tereny między ul. Jasną,
Wiejską, Czarnowiejską i Konstytucji były przeznaczone na cele rekreacyjne i sportowe –
miał tam powstać stadion, ale zrezygnowano z tego pomysłu. W większości działki, które się
tam znajdują należą do osób prywatnych, które ostatnio coraz częściej zgłaszają się w ich
sprawie do Urzędu. Ponieważ pomysł ze stadionem upadł, Urząd chciałby przeznaczyć te
tereny pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak – jest zaniepokojony zapisem, który
mówi, że parking przy os. Jagiełły miałby być tylko dla mieszkańców tego osiedla.

Burmistrz Grzegorz Wawryka odpowiedział, że jeżeli Radni zdecydują aby ten
teren przeznaczyć pod parking, to zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu nie
przewiduje możliwości zapisania tej kwestii jako parking tylko dla mieszkańców osiedla.
Przypomniał również, że jest to teren prywatny i Gmina prawdopodobnie będzie musiała go
wykupić.

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski - zgodnie z wnioskami Radnych
przygotowano projekt zmiany planu przestrzennego i zrobiono zapis, aby teren ten był
przeznaczyć do celów kulturalno – usługowych, typu żłobki, przychodnie zdrowia – służące
mieszkańcom w celach publicznych. Natomiast w trakcie robienia tego projektu powstał
pomysł inspirowany głównie zarządem os. Jagiełły, aby część tego terenu przeznaczyć pod
parking publiczny. Jak wszyscy wiedzą jest to teren prywatny, właściciel chciał go sprzedać
pod budowę marketu i na pewno będzie chciał za niego odpowiednią sumę pieniędzy.
Funkcję jaką Urząd chce teraz nadać temu terenowi spowoduje znaczny spadek jego wartości
– co na pewno będzie rodzić sprzeciw właściciela. Zarząd osiedla postuluje, aby parking –
jeżeli powstanie - był ogrodzony i tylko dla mieszkańców osiedla. Nie jest to możliwe, można
jedynie dokonać zapisu – „parking publiczny”. Na Komisji Gospodarki Komunalnej padła
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propozycje, aby zapis brzmiał „parking wielopoziomowy”, Naczelnik sugerowałby, aby ten
zapis brzmiał: „parking publiczny z dopuszczeniem możliwości budowy parkingu
wielopoziomowego”.

Radny Stanisław Milewski zapytał, czy właściciel chce sprzedać ten grunt?

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski – właściciel chce ten grunt
sprzedać, ale jak na razie pod budowę marketu. Jednak zgodnie z uchwałą Rady, która mówi
o tym, aby nie dopuścić do powstania kolejnego marketu, Urząd wydaje decyzje odmowne w
sprawie ustalenia warunków zabudowy pod tą inwestycję. Są one niestety uchylane przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dlatego Urząd chce zmienić zapis w planie
przestrzennym. Kiedy to się uda właściciel gruntu prawdopodobnie zacznie się odwoływać.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zauważył, że jeśli zostanie wybudowany
nowy budynek usługowy to Gmina będzie czerpać z niego korzyści w formie podatków, a dla
mieszkańców będą nowe miejsca pracy. Natomiast jeśli miasto zdecyduje się na
przeznaczenie gruntu pod parking publiczny to będzie on darmowy, czyli Gmina nic nie
zyska. Dlatego Radny proponuje zastanowić się, czy jeśli powstanie tam parking nie powinien
on być płatny?

Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski nie wyklucza możliwości
pobierania opłat za postój, tym bardziej, że coraz częściej w innych miastach takie płatne,
ogrodzone parkingi powstają.

Burmistrz Grzegorz Wawryka – droga do powstania takiego parkingu jest jeszcze
daleka. Właściciel tego gruntu mógłby taki płatny parking zrobić, ale raczej nie jest tym
zainteresowany, bo kiedy kupował ten grunt zapisy w planie były zupełnie inne.
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Naczelnik Wydziału ITK Bogdan Dobranowski – na Komisji Gospodarki
Komunalnej rozważano również dokonanie alternatywnych zapisów, tzn. „usługi publiczne
lub parking”, ale nie jest to niestety możliwe – nie można nadać dwóch funkcji temu samemu
terenowi.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następujące opinię:
1. Komisja pozytywnie - 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się -zaopiniowała zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Jagiełły w Brzesku, wraz ze zmianą tj.
przeznaczeniem na parking publiczny.
2. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenów pomiędzy ulicami Jasną, Wiejską, Czarnowiejską z terenów przeznaczonych na
usługi sportowe na tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

2) Projekt zmiany Uchwały Nr XXV(195)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 02 lipca
2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zapoznał Radnych z treścią projektu
uchwały – wg załącznika do protokołu.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następującą opinię:
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr

XXV(195)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie

przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Pismo Pana Bogdana Zachary z dnia 29.12.2009 roku - prośba o udzielenie pisemnej
informacji czy w budżecie na 2010 rok ujęto do remontu ul. Na Stoku w Mokrzyskach.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak zapoznał Radnych z treścią pisma – wg
załącznika do protokołu.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się z pismem Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska dot.
remontu ul. Na Stoku w Morzyskach w roku 2010.

3) Analiza projektu dot. wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko
oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych
strefach.

Radny Stanisław Milewski przybliżył Radnym temat i zapoznał ich z ustaleniami
jakie w tej sprawie poczyniła Komisja Rewizyjna. Na Komisji Rewizyjnej obecny był
Dyrektor BOSiR Pan Jan Waresiak, Radny Milewski przedstawił propozycje stawek cen opłat
za parkowanie oraz sposób ich pobierania, zaproponowanych przez Pana Dyrektora:
 za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania – 0,90 zł;
 za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 1,80 zł;
 za drugą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,10 zł;
 za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania – 2,50 zł;
 za czwartą i każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania – 1,80 zł;
 opłata dzienna 12.00 zł;
 za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdu - 75 ,00 zł;
 za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów mieszkańców stale zameldowanych w
strefie parkingowej mających zarejestrowany samochód na własne nazwisko - 10,00 zł;
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 za

miesięczną

kartę

abonamentową

dla

pojazdów

służbowych

jednostek

organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb, i inspekcji
powiatu brzeskiego w wysokości - 20,00 zł;
 za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w wyznaczonym
miejscu - 150,00 zł miesięcznie;
 pojazdy służb komunalnych posiadających stosowne identyfikatory oraz pojazdy
oznaczone międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego – stawka zerowa.

Inne propozycje:
a) zmiana godzin w których będą pobierane opłaty na: od poniedziałku do piątku w
00

00

godzinach od 9 do 17 ;
00

00

b) w soboty w godzinach od 8 do 14 ;
c) w soboty parking przed Urzędem Miejskim zwolniony będzie z opłat, a w dni
powszednie tylko pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna.

Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak uważa, że należy najpierw zająć
stanowisko czy Radni chcą zmiany sposobu pobierania opłat za parkingi. Bo jeżeli Komisja
nie wyrazi chęci zastosowania zmian nie ma sensu się tą sprawą zajmować. Osobiście Radny
jest przeciwny wprowadzeniu tych zmian.

Radny Józef Kubas zapytał, czy w związku z wprowadzeniem tego systemu zostaną
zwolnieni pracownicy?

Radny Stanisław Milewski odpowiedział, że w tej chwili na parkingach pracuje 18
osób, projekt uchwały zakłada stworzenie czterech 2 – osobowych grup. Wstępne założenia
mówią, że pozostali pracownicy zostaną oddelegowani do innych zadań.
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Radny Józef Chruściel przypomniał Radnym, że na Komisji Gospodarki Komunalnej
odroczono omawianie tematu do posiedzenia w miesiącu lutym. Zaproponował, aby Komisja
wystąpiła z wnioskiem, że na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z tematem, a wszelkie
decyzje podejmie na kolejnym posiedzeniu.

Radny Stanisław Góra zgodził się z przedmówca, uważa, że należy poczekać z
omawianiem tematu na luty. Radny – przed dokonaniem decyzji -chciałby się zapoznać z
zestawieniem zysków i strat systemu który już funkcjonuje i tego, który Pan Dyrektor
zaproponował.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następujący wniosek:
Komisja wnioskuje aby projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stref parkowania na
terenie Gminy Brzesko, oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w tych strefach został uzupełniony o harmonogram określający sposób, terminarz i termin
wprowadzenia uchwały w życie. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji Pan Adam Kwaśniak podziękował wszystkim za udział i zamknął
posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
00
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Posiedzenie trwało od godziny 11 do godziny 15 .

Przewodniczący Komisji
Prawa Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku
Protokołowała
mgr Adam Kwaśniak
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