
Protokół Nr 6 / 2011 

z  posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego 

w dniu 10 czerwca   2011 r. 

 

 Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Leszek Klimek   przewodniczący 

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni.  

Przewodniczący komisji   powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji i 

przedstawił proponowany porządek posiedzenia komisji.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej: 

1. Rozpatrzenie skargi. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia komisji. 

3. Ocena funkcjonowania Spółki BZK na terenie Gminy Brzesko. 

4. Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków 

lokalnych od osób prawnych i fizycznych. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1. Rozpatrzenie skargi pani W.K. 

Przewodniczący komisji Leszek Klimek poinformował, że Pani W.K. zam. Brzesko 

złożyła w MUW w Krakowie  skargę na Burmistrza Brzeska dot. miejsc 

parkingowych na Placu Targowym w Brzesku, na nie terminowe udzielenie 

odpowiedzi na pismo. Pan Wojewoda odesłał powyższą skargę do rozpatrzenia wg. 

kompetencji Radzie Miejskiej w Brzesku. 

 

Pani W.K. powiedziała,  iż bardzo dziękuje za zaproszenie na posiedzenie komisji  

i w imieniu wszystkich mieszkańców Placu Targowego złożyła dodatkowo dwa 

pisma w sprawie jw. i porosiła o odczytanie ich treści komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek przedstawił członkom komisji 

treść pism złożonych przez mieszkańców  zam. Przy Placu Targowym  z dnia 10 

czerwca 2011 roku. 

 

Pani W.K powiedziała, iż dysponuje ważnym Aktem Notarialnym gdzie  pan 

Burmistrz sprzedał jej część działek  które w chwili sprzedaży  otrzymały nowy   

numer. 
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Wskazane na mapie działki nr 1,2,3 są jej własnością bo zakupiła je od Urzędu 

Miejskiego. 

 

Naczelnik Józef Makuch  wyjaśnił komisji temat zakupu przez panią K. działek o 

nr. ewidencyjnych 1469/2/3. 

Działka została sprzedana na poprawę działki siedliskowej,wówczas żadnej budowli 

pani nie miała jeszcze na tym gruncie. 

 

Pani R.P. dodała, że w wyniku przeprowadzonych zmian na parkingach  

mieszkańcy ul. Plac  Targowy mają trudności  z wyjazdem samochodem ze swojej 

posesji. Mieszkańcy  parkują samochody koło  ich wjazdu i jest problem z wjazdem i 

wyjazdem z prywatnych  posesji. 

Jest ustalona szerokość 5 metrowa , a  niektóre samochody sa szersze i dochodzi do 

kolizji. Ponadto w niektórych przypadkach właściciele pojazdów nie parkują 

pośrodku linii tylko poza nią i tworzy się problem bo te wjazdy są zbyt wąskie.  

 

Radny Leszek Klimek stwierdził, iż pisma których treść  przedstawił wpłynęły 

dopiero dzisiaj i mieszkańcy obecni na posiedzeniu komisji nie mogą wymagać od 

komisji podjęcia dziś decyzji w tej sprawie. Komisja zebrała się  w celu rozpatrzenia 

skargi Pani K., mieszkańcy mogą się tylko przysłuchiwać dyskusji, bo przedstawili  

w chwili obecnej  całkiem inny temat do rozpatrzenia.  

Z tymi  dwoma  przedstawionymi dzisiaj pismami  komisja zapoznała się i  może je 

tylko przyjąć do wiadomości. Aby dokładnie je przeanalizować należałoby najpierw 

dokonać wizji lokalnej w terenie. 

Dzisiaj komisja ma w planie rozpatrzenie skargi pani W. K. w związku  z tym  

przewodniczący poprosił panią K. o przedstawienie  wyjaśnień do skargi.  

 

Pani W.K.  powiedziała, 12 maja br. złożyła skargę i prosi o ustosunkowanie się  do 

niej na piśmie. Nie zgadza się aby  była oznaczona strefa graficzna parkingów i że 

nic się nie zmieniło w zakresie dojazdu do jej domu. To jest nie prawda. BOSiR 

powinien się odsunąć od naszych budynków 10 metrów, jest na to prawo, w tym 

miejscu pani K. przytoczyła zapis z ustawy. Napisane zostało do BOSiR pismo iż 

absolutnie się z tym nie zgadzamy, jest to zbyt mała odległość aby bez uszkodzenia 

samochodu wjechać i wyjechać  na posesje, aby wszystkie inne uprzywilejowane 
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samochody mogły do nas przyjechać. Straż pożarna nie ma żadnego manewru, nie 

ma drogi pożarowej, odcięty jest hydrant, jest to zagrożenie naszego życia. Poza tym 

do bramy na wprost zrobiono nam linię ciągłą, tak że my nie możemy małym 

samochodem wjechać. Mamy żal do BOSiR że mamy utrudnione życie i nie możemy 

tak żyć. Przecież kiedyś otrzymaliśmy pozwolenia na budowę, wjazdy do domu 

 a teraz mamy to wszystko utrudnione i oszukuje się nas nawet na metrach, bo 

powinno być  odsunięte 10 m. Poza tym ta strefa  nigdy nie była uznana jako 

pozwolenie na parking przed naszym domem. Był parking po przeciwnej stronie ale 

samowolny, dlatego prosimy BOSiR o to aby prawnie zakończył sprawę wjazdu do 

naszych posesji. 

 

Pan Marek Dadej Dyrektor BOSiR  -przypomniał, że dzisiejsze posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej zostało zwołane celem rozpatrzenia skargi pani K. iż nie otrzymała 

odpowiedzi na swoje pismo z dnia 7 kwietnia br. To o czym  mieszkańcy Placu 

Targowego dzisiaj nam przedstawili na pewno na to zareagujemy, jest to kwestia 

wtórna i możliwa do załatwienia. My spotkaliśmy się dzisiaj aby rozpatrzyć skargę,   

a do pozostałych propozycji mamy konkretne rozwiązania. Znamy państwa 

stanowisko, opinie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale to jest już 

odrębny temat. Dzisiaj mamy rozpatrzyć skargę którą Pani K. wniosła a dot. braku  

udzielenia w terminie odpowiedzi na  pismo. 

 

Pani W. K. powiedziała- panie dyrektorze mamy do państwa żal ponieważ pan 

Styczeń nie odpisał nam w ogóle na temat, przedstawił nam tylko strefę graficzną. 

My jako mieszkańcy prosiliśmy o zdjęcie uciążliwości , było to zawarte w piśmie z 

dnia 7 kwietnia. Pan Styczeń bezprawnie i nielegalnie wymalował nam szatę 

graficzną i dlatego jest dalszy ciąg pism gdyż  nie możemy sobie z tym poradzić. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Klimek  przedstawił treść skargi 

złożonej do Wojewody Małopolskiego  przez Panią K., oraz odpowiedż  MUW w 

Krakowie do pani K. o przekazaniu skargi do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w 

Brzesku. 

 

Radna  Katarzyna Pacewicz- Pyrek powiedziała, czyli generalnie chodzi w tej 

skardze o to, że Pani K. nie otrzymała odpowiedzi na pismo złożone w dniu 7 
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kwietnia br. Czy do chwili obecnej  taka odpowiedź została Pani Komarnickiej 

udzielona? . 

 

Pani W.K. odpowiedziała, że nie. Otrzymała odpowiedź z BOSiR,  ale  pismo zostało 

skierowane do Burmistrza Miasta i od Burmistrza winna otrzymać odpowiedź. 

 

Radna  Katarzyna Pacewicz- Pyrek powiedziała, otrzymała pani odpowiedź od 

BOsiR ponieważ jest to jednostka podległa Burmistrzowi. 

 

Pani W.K. odpowiedziała, nikt mi tego nie wytłumaczył a ja się na prawie 

administracyjnym nie znam. Jeśli to jest to samo to dobrze, ale wolałaby odpowiedź 

otrzymać od Burmistrza. Jeśli Burmistrz ma swoje służby które rozpatrują temat to 

mógł nam to  napisać. Odpowiedź na pismo  otrzymała, ale nie była to odpowiedź w 

terminie udzielona. Owszem 60 dniowy termin odpowiedzi może być ale po 30 

dniach kurtuazyjnie  informuje się o tym. 

 

Pan Marek Dadej Dyrektor BOSiR  odpowiedział,  problem jest i wszyscy chcemy 

mieszkańcom pomóc go rozwiązać. Pierwsza przeprowadzona rozmowa Pana 

Stycznia z Panią Komarnicką odbyła się na placu. Na drugi dzień  rozmowę z Panią 

Komarnicką przeprowadził dyrektor BOSiR. W czasie rozmowy wyraźnie zostało 

zaznaczone, że chcemy ułatwić Wam pewne rzeczy  i  wystąpiliśmy o   informacje w 

tym zakresie. W chwili obecnej remont placu się przedłużył ponieważ  buduje się 

dodatkowo chodnik na placu. Ustnie informowaliśmy iż są badane te sprawy, bo 

sami państwo widzicie i narzekaliście wcześniej  że jest tam bardzo brudno. Nikt 

tego nie sprzątał wcześniej, wysłana została specjalna ekipa aby plac posprzątała bo 

nie było możliwości nawet pasów namalować. Plac został posprzątany celem 

poprawy warunków dla kierowców jak i dla Was mieszkańców. Pasy zostały 

namalowane nie po to aby komuś cos utrudnić. Jako dyrektor też chciał mieć w tej 

sprawie jasną sytuację. Cały ten plac  wg. uchwały Rady Miejskiej podlega pod 

parkingi, nie muszą być wymalowane żadne linie. Chcieliśmy to uregulować dla 

Was mieszkańców abyście mieli wolny wjazd, aby Wam nikt nie stawał na wjeździe 

i o tym Was informowaliśmy, również namalowanie właściwych pasów na placu  

miało nastąpić po konsultacjach z  Wami mieszkańcami. 
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Pani W.K. odpowiedziała, to należało nas przeprosić i przedłużyć sobie termin na 

załatwienie o kolejne 30 dni. 

 

Pan P. –przedstawił komisji informacje na temat  wąskich wjazdów na prywatne 

posesje przy Placu Targowym. Nie można wyjechać ani wjechać na podwórko   bo te 

wjazdy są bardzo wąskie. Do tej pory wjazdy miały szerokości 5 m., mieszkańcy 

nam parkują na wjeździe i my nic nie możemy im powiedzieć. W taki sposób  

mieszkańcy prowadzący własną działalność nie mogą spokojnie pracować. 

 

Radny Leszek Klimek odczytał treść odpowiedzi Dyrektora BOSiR na skargę.  

 

Pani E.K. – powiedziała, płatne parkingi były zawsze po drugiej stronie placu ale 

nigdy koło naszych budynków.  

 

Pan Marek Dadej Dyrektor BOSiR  powiedział, odpowiedziałem na pismo i 

wyraźnie napisałem że  trwają z państwem konsultacje, czyli cała sprawa jest 

otwarta. Teraz  należy zbadać dlaczego pani nie otrzymała  odpowiedzi na pismo w 

ciągu 30 dni, po to dzisiaj komisja się spotkała. Pozostałe sprawy dzisiaj poruszane 

w dyskusji  to jest co innego. 

 

Radny Stanisław Góra przypomniał, że w dzisiejszym porządku posiedzenia komisji 

mamy  rozpatrzenie skargi. Pani skarży się iż w terminie nie otrzymała odpowiedzi 

na swoje pismo z dnia 7 kwietnia 2011 r., Obojętnie jaka by była to odpowiedz 

pozytywna czy też negatywna, ale jej nie otrzymała. To jest przedmiotem skargi i 

jeżeli tak jest panie dyrektorze to sprawa jest prosta. Jeżeli pan dyrektor rozmawiał 

wcześniej z panią, podawał pan powody  w wyniku których odpowiedź może być 

opóźniona to w pewnym sensie spóźnienie się z odpowiedzią jest usprawiedliwione. 

Jeżeli pani twierdzi że jest inaczej to nie należy nic  ukrywać i panią za to 

przeprosić, o ile panią to satysfakcjonuje. 

Jeżeli chodzi o pisma jakie dzisiaj wpłynęły na komisję a dot. sposobu parkowania i 

wjazdu na posesję to wcale nie jest to takie proste. Jeżeli by się opierać na tej 

mapie, że jest wyznaczony pas dojazdowy 5 m, jest oznakowany to dla ludzi którzy 

będą korzystać z parkowania winni tych przepisów przestrzegać, jeżeli ich nie 

przestrzegają to są na nich sposoby  aby na nich wymóc porządek. Jeżeli 
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mieszkańcy rzeczywiście mają problemy z dyscypliną społeczną  osób tam 

parkujących to możemy zrobić to co tutaj pani powiedziała, czyli mechaniczną 

zaporę. Jeżeli pani jednak postawi  taką mechaniczną zaporę to ograniczy sobie 

pani pole manewru i może to być ze  szkodą dla mieszkańców. Są zapory składane i 

takie  rozwiązanie w tym przypadku byłoby najlepsze. Temat należałoby rozeznać 

na miejscu, możemy się spotkać na miejscu popatrzeć i  podjąć ostateczna decyzję. 

 

Pani W.K. odpowiedziała, ale nam nie potrzeba żadnych zapór, proszę nam dać 

normalnie i spokojnie  wjechać do domu. Ponadto  pani poprosiła o  przedstawienie 

odpowiedniego aktu prawnego w  którym jest wyraźnie napisane, że w tym miejscu 

na placu może  być parking. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, zapoznałem się z odpowiedzią 

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 czerwca br. do sprawy.Strefa 

parkingowa dotyczy całego placu natomiast opłaty parkingowe były pobierane ze 

szkodą dla budżetu gminy  tylko z jednej części placu, ponieważ kiedyś 

administrator tych parkingów wyznaczył sobie tylko strefy parkowania  po bliższej 

stronie Ogrodu Jordanowskiego. W momencie kiedy zmieniła się forma zarządzania 

przez administratora, uznano po konsultacji w Urzędzie iż jest możliwość prawna  

pobierania   tych opłat. W chwili obecnej został plac oznakowany, odbyło się w tym 

temacie spotkanie z merytorycznym Wydziałem UM. Po rozmowie   była wola i 

konsensus wytyczenia tych parkingów. Tak pan Naczelnik Dobrakowski  jak i 

Urząd uważa, że jeżeli jest potrzeba przesunięcia się  o pół metra aby umożliwić 

państwu w miarę swobodny wjazd i wyjazd z posesji  i jeśli to by się wiązało z 

wykonaniem tej proponowanej przez środek wyjazdu bariery, nie jest to chyba złym 

rozwiązaniem. Nie możecie jednak państwo oczekiwać, że wskutek tej skargi 

administrator który ma prawo i obowiązek brać opłaty zlikwiduje tam opłaty 

parkingowe, bo takie oczekiwania też padały. Przewodniczący uważa iż należy  

mieszkańcom pomóż i tą strefę przesunąć. Pan naczelnik podał również informację, 

że do czasu wydania decyzji przez nadzór budowlany,  czy wszystko jest zgodne z 

prawem, Urząd nie chciał podjąć prac związanych z przemalowywaniem stref 

parkingowych. Ta decyzja  została już wydana i mając to wszystko administrator 

parkingów  za zgodą Urzędu wytyczy linie i obszary parkowania,  aby Wam 

mieszkańcom nie utrudniać życia i temat będzie zamknięty. Kilka dni temu 
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wpłynęło również od mieszkańców pismo w sprawie szkodliwości hałasu, 

jednocześnie przyszła odpowiedź na skargę przekazaną do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska, została przekazana wg. właściwości do rozpatrzenia  i  jest to 

dla państwa odpowiedź jeśli chodzi o   informacje dot. ochrony środowiska i 

zagrożenia życia. 

 

Pani W.K. ponownie poprosiła dyrektora BOSiR i przewodniczącego Krzysztofa  

Ojczyka  o  przedstawienie odpowiedniego aktu prawnego w  którym jest wyraźnie 

napisane, że w tym miejscu na placu może  być parking, czy jest na to zezwolenie. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk powiedział, odpowiedź państwu zostanie 

udzielona. Teraz mając wszystkie już opinie organów które zostały w tej sprawie 

zawiadomione administrator będzie mógł dokonać przeprojektowania .Gdyby doszło 

do spotkania i zostały by uruchomione odpowiednie  działania administracyjne to 

może udałoby się to zrobić szybciej i sprawniej. Gdy będą wszystkie opinie, to na 

pewno konsensus zostanie wypracowany, gdyż tam państwo mieszkacie i 

prowadzicie biznesy. 

 

Radny Stanisław Góra poprosił o jednoznaczną wypowiedź, pytał czy mieszkańcy 

kwestionują szerokość tego wjazdu, można dyskutować czy go poszerzyć,  jeżeli taka 

informacja zostanie podana np. przez inżyniera ruchu drogowego. Jeżeli się okaże 

że ma to być np. 10 metrów to gmina nie będzie miała wyjścia i tak zostanie 

zrobione. 

Aby ten problem rozwiązać to należy być na miejscu w terenie i zobaczyć propozycje 

mieszkańców. 

 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk  przytoczył treść  art.19 Rozporządzenia na które 

powoływała się w  rozmowie z panem Przewodniczącym pani K. Jest to powód dla 

którego nadzór budowlany nie kwestionuje  lokalizacji tych parkingów i podstawy 

prawnej .Podstawą prawną jest uchwała RM  z 2003 roku  zatwierdzona przez 

Starostę, natomiast kwestie usadowienia reguluje rozporządzenie i w tym 

rozporządzeniu te odległości są  wyłączone przez inny artykuł  którego już wówczas 

Pani nie podała.  
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Pani W.K. poprosiła  radnego Ojczyka o zapoznanie się z treścią decyzji wydanej  

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nadmieniła że działka 

1469/10 została przekształcona w roku 2010 a pozwolenie żądacie z lat 70 –tych 

kiedy była jeszcze komuna. My tego nie popuścimy. Chcemy aby pod względem 

prawnym było wszystko w porządku. Przyszliśmy tutaj dzisiaj pokojowo nastawieni 

i prosimy w imieniu wszystkich mieszkańców o  pozytywne rozwiązanie problemu . 

 

Radny Leszek Klimek – odpowiedział, takie samo prawo było tak przed jak i po 

komunie i wszystkie obowiązujące na dzień dzisiejszy prawa będą również dla 

mieszkańców i każdego z nas tutaj obecnych również obowiązujące. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk   powiedział, to wszystko co dzisiaj zaproponowali 

mieszkańcy można było szybko i relatywnie zrobić. Wszystkie  wydane decyzje są 

wydane w oparciu o KPA. Temat  na pewno zostanie w niedługim czasie zamknięty  

teraz muszą się te postępowania pozamykać  prawomocnymi decyzjami  i zrobi się  

zapewne tak jak to  zostało w terenie ustalone. Mamy nadzieję że administrator 

parkingów pan dyrektor BOSiR  pójdzie mieszkańcom na rękę i zgodzi się na 

wymalowanie  dodatkowych pasów. Musimy najpierw podomykać rozpoczęte  

postępowania administracyjne. 

 

Pan P.  stwierdził, że  ograniczenie możliwości wjazdu i wyjazdu z własnej posesji  

jest ograniczeniem wolności  obywateli. 

 

Radny Bogusław Babicz  powiedział, jeśli w tej chwili na tym placu są nadal 

parkowane pojazdy to czy nie lepiej byłoby aby wstrzymać parkowanie do czasu  

namalowania odpowiednich pasów. 

 

Pan Marek Dadej zapytał panią K. ,czy pani  widziała w naszych działaniach ze 

strony BOSiR malując pasy na placu jako złość z naszej strony czy pomoc 

mieszkańcom?. 

 

Pani W.K. odpowiedziała, tylko złość, ponadto nie odpowiedział jej pan dyrektor na 

pytanie czy jest na to pozwolenie aby urządzić parking. My mieszkańcy chcemy 
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otrzymać ta odpowiedź. Ponadto co będzie w zimie, kto będzie zgarniał śnieg bo jak 

na razie to plac targowy nikt nie odmiata tylko my. 

 

Pan Marek Dadej odpowiedział, mieszkańcy sami mówią ,gdyby tych pasów nie 

było, a my pobierać opłaty jesteśmy zobligowani, to kierowcy parkowaliby pod 

samym wjazdem na posesje. 

 

Radny Edward Knaga –przypomniał, że komisja zebrała się po to aby rozpatrzyć 

skargę. 

Jeżeli popełniono błąd to należy państwa przeprosić. Pisma przeczytaliśmy, 

pojedziemy tam, zobaczymy i będziemy wówczas podejmować decyzje. Ta decyzja 

nie może się rodzić zbyt długo, nie należy się  okłamywać aby dokończyć inwestycje 

to należy mieć na to pieniądze w budżecie i będzie to zapewne chwile trwało. Rodzi 

się w związku z tym pytanie jak mamy rozwiązać ten problem dla mieszkańców na 

ten okres. 

 

 Przewodniczący Krzysztof Ojczyk   powiedział, należy zamknąć wszystkie 

rozpoczęte postępowania administracyjne, aby administrator mógł namalować  

nowe pasy. 

 

Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek zapytała, kiedy można przystąpić do 

wymalowania  legalnie nowych pasów tak aby nie utrudniać życia mieszkańców?. 

   

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk   - odpowiedział, wówczas kiedy wszystkie decyzje 

uprawomocnią się  i nie będzie żadnych odwołań od nich. 

 

Radny Stanisław Góra – powiedział, jeżeli grupa mieszkańców ma problem to 

przychodząc z nim do nas tutaj, pomagamy go rozwiązać dokonując wizji lokalnej w 

terenie i na pewno dojdzie do zgody. Jeśli natomiast mieszkańcy nadają sprawie 

bieg oficjalny, czyli kwestionują nawet już legalność tego parkingu  to procedura 

zaczyna się od nowa i wówczas po takich rozmowach, mimo iż  my sobie ustalimy z 

państwem jakiś kompromis to nie ma już o tym mowy. Musimy czekać  na oficjalne 

stanowiska poszczególnych organów. Sami państwo zamykacie sobie drogę do 

szybkiego porozumienia. My chcemy z państwem rozmawiać, możemy się np. jutro 
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umówić spotkać się na placu, uzgodnić rozwiązanie które państwa zadowoli a nam 

nie będzie sprawiało problemów, ale w tej chwili drogę zamknęliście sobie państwo 

sami i prosi aby nie mieć pretensji że nie chcemy  z Wami rozmawiać. Radny 

poprosił przewodniczącego komisji o podjęcie wniosku do punktu który jest w 

programie posiedzenia komisji  w sprawie zasadności skargi , zawnioskował 

ponadto aby do czasu kiedy nie spłynął odpowiednie dokumenty  w sprawie pism 

złożonych przez obecnych tutaj państwa  czekać. 

 

Pani W.K. odpowiedziała, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego popiera 

Urząd w działaniach na naszą niekorzyść. Musimy się niestety bronić, ponieważ 

Inspektor Nadzoru  nie ma racji bo  na ten parking nie ma żadnego pozwolenia. My 

walczymy o to, aby nam przedstawiono dokumentację prawną ile ma być 

samochodów, jak ma być parking urządzony  itp. Powołując się na działkę 1460/10 

to nie należy podciągać tutaj lata 70-te, opanujcie się, dlatego  bardzo prosi Pana 

dyrektora BOSiR aby przedstawił odpowiednie dokumenty co do utworzenia 

parkingu na Placu Targowym. Pan Inspektor z Powiatowego Inspektoratu 

Budowlanego przychodzi na Plac Targowy i szuka  na placu budowy, budowy nie ma  

a parking urósł jak grzyby po deszczu. 

 

Radny Bogusław Babicz- powiedział, wychodząc naprzeciw państwa wnioskowi, 

czekając na decyzje organów nadzoru może należy namalować 3 koperty aby 

mieszkańcy mieli swobodny wyjazd a resztę miejsc pozostawić płatne. 

 

Pani W.K. zapytała czy zakład pracy który mieści się w jej domu musi płacić 150 

złotych miesięcznie za parkowanie, gdy przyjedzie np. coś zabrać ze sklepu bo 

potrzebny jest mu towar ? . 

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  

taka osoba ma obowiązek płacić za parking. 
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Wniosek komisji: 

Komisja wnioskuje do Dyrektora BOSiR w Brzesku, aby rozważył w trybie pilnym 

możliwości udostępnienia wjazdu na posesję Państwa Komarnickich, Papalardo i 

Osika przy Placu Targowym nr 1 w Brzesku, poprzez namalowanie  około 3 kopert. 

Głosowano jednogłośnie 

Radny Leszek Klimek  zwrócił się do Dyrektora BOSiR o wykonanie powyższego 

wniosku w trybie pilnym i  tymczasowo. 

Pani złożyła skargę, że nie otrzymała odpowiedzi od Pana Burmistrza tylko Pana 

Dyrektora BOSiR  Komisja Rewizyjna bardzo Panią K. za zaistniały fakt  

przeprasza. 

 

Mieszkaniec Placu Targowego- powiedział, gdyby Pan dyrektor namalował pasy  po 

uzgodnieniu z mieszkańcami to nie byłoby całej tej sprawy. 

 

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk- zapytał, czy w przypadku  zaakceptowania  

podjętego przez komisje wniosku przez administratora Placu Targowego, czy  

zainteresowani mieszkańcy są zadowolenie z takiego rozwiązania sprawy?. 

 

Nie słychać sprzeciwu mieszkańców. 

 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej zapytał mieszkańców, czy przez takie namalowanie 

pasów zamknięto komuś wjazd na posesje - mieszkańcy odpowiedzieli  że tak. 

Następnie przedstawił komisji  swoje uzasadnienie  do podjętych czynności w 

wyniku których zostały namalowane pasy  miejsc parkingowych na Placu 

Targowym w Brzesku. 

W związku z tym, iż administratorem Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku jest 

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócono się do Dyrektora BOSiR o wyjaśnienie 

sprawy. W dniu 28 kwietnia br. kierownik Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego 

Parkowania poinformował Panią W. K. o pracach, które zostaną wykonane na Placu 

Targowym. Następnego dnia informacji Pani W .K. udzielał również Dyrektor 

BOSiR. W tym czasie trwały uzgodnienia między BOSiR a Urzędem Miejskim w 

sprawie docelowej organizacji ruchu i parkingów na Placu Targowym. Pismem z 

dnia 12 maja br. Pani W. K. otrzymała z BOSiR wyjaśnienia dotyczące Strefy 

Płatnego Parkowania w rejonie Placu Targowego. Ponieważ Pani W. K. nadal 
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domagała się odpowiedzi z Urzędu Miejskiego pismem z dnia 26 maja br. Pani  

W. K. została poinformowana o sposobie załatwienia sprawy. Należy również 

zaznaczyć, że pismo Pani W. K. nie wszczynało postępowania administracyjnego.  

 

Radny Bogusław Babicz zawnioskował, aby rozważyć możliwość utworzenia miejsc 

parkingowych na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku. 

 

Po szerokiej dyskusji i rozpatrzeniu skargi komisja podjęła opinie o treści: 

Komisja  rozpatrzyła skargę złożoną przez panią W.K. zam. Brzesko  na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Brzesku  i uznaje powyższa skargę za 

bezzasadną. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie przez 

Sekretarza Gminy Brzesko, w porozumieniu z Dyrektorem BOSIR stosownego 

projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br. Głosowano  

jednogłośnie  

 

Ad.2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2011 

roku został  przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.3.  Ocena funkcjonowania Spółki BZK na terenie Gminy Brzesko. 

Prezes Spółki BZK w Brzesku Janusz Filip przedstawił komisji wg. załącznika  

sprawozdanie  z działalności za  rok obrachunkowy 2010. 

W krótkiej dyskusji omówiono sposoby egzekucji nie zapłaconych faktur za wywóz 

śmieci przez  mieszkańców i odsetek z tego tytułu a także  projektu wprowadzenia 

podatku śmieciowego w latach następnych  . 

Opinia Komisji: Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Prezesa 

Spółki BZK w Brzesku z działalności Spółki. Głosowano  jednogłośnie 

 

Radny Kazimier Sproski- przedstawił komisji  informacje dot. złożonego wniosku 

przez Firmę ZASADA SPEDITION z siedzibą w Brzesku o wydanie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu dla pawilonu  biurowego zlokalizowanego na 

działce będącej własnością firmy przy ul.Szczepanowskiej. Temat ten ciągnie się już 

przeszło rok czasu, wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko, wydana 

została pozytywna opinia. Niestety odwołało się od tej decyzji 2 sąsiadów. Radny 

poprosił aby pan naczelnik Dobranowski sprawdził na jakim etapie jest wydanie tej 
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decyzji WZZiT, gdyż w przeciwnym wypadku  wnioskodawca zrezygnuje z Brzeska i 

przeniesie się do Niepołomic a my   stracimy dodatkowe miejsca pracy.  

Radny poprosił o udzielenie szybkiej odpowiedzi wnioskodawcy. 

 

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel odpowiedział, ten wniosek jest przedmiotem 

analizy merytorycznego wydziału, sprawdzi na jakim etapie jest przygotowanie 

decyzji. Jest to nowy temat  i na pewno w najbliższym czasie zostanie pozytywnie 

załatwiony. 

 

Ad.4. Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków 

lokalnych od osób prawnych i fizycznych. 

Informacje wg. załącznika do protokołu przedstawiła komisji Naczelnik Marzena 

Zacher. 

W dyskusji członkowie komisji omówili możliwości pomocy rolnikom którym dzika 

zwierzyna wyrządziła szkody w płodach rolnych, koszenia nieużytków przez 

właścicieli gruntów, realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych. 

Opinia Komisji: 

Komisja przyjęła do wiadomości informację Pani Naczelnik Wydziału Podatków na 

temat realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych od osób 

prawnych i fizycznych. Głosowano  jednogłośnie 

 

Ad.5. W sprawach bieżących  komisja przyjęła do wiadomości wniosek Komendanta 

OSP Brzesko w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla  potrzeb OSP. 

Głosowano  jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.12.00- 15.00     

 

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                 Rady Miejskiej w Brzesku 

                         

                        Leszek Klimek  

Protokołowała: 

Inspektor Marta Kółkowska 

 


