P R O T O K Ó Ł NR 20/ 2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu : 28 stycznia 2013 roku.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny
Pan Leszek Klimek Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił porządek
posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy
porządek posiedzenia wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat wysokości dodatkowych dochodów z rozszerzenia stref
parkingowych na terenie miasta.
3. Informacja nt. planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2013 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Leszek Klimek poinformował, że protokół z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytał, czy do protokołu
są uwagi? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący
Komisji poddał go pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Informacja na temat wysokości dodatkowych dochodów z rozszerzenia

stref parkingowych na terenie miasta.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił członkom komisji opracowany materiał, który
radni otrzymali w materiałach na posiedzenie komisji. Omówił, problemy dot. m. in: zdaniem
pracowników BOK a w szczególności kontrolerów jest znikoma współpraca z organami
porządkowymi Policji w zakresie porządkowania parkingów dzikich, które są umieszczone na
terenie SPP i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności. Przykład parking przy
budynku starej łaźni przy Placu Kazimierza Wielkiego, gdzie samochody tam parkujące
wjeżdżają do niego po pasach dla pieszych. Bardzo ważnym problemem i ważną sprawą

w SPP jest korzystanie z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby
pozostawiające karty osób bliskich o określonym zakresie ruchowym. Z reguły są to karty ich
rodziców, dziadków czy dzieci. Osoby te pozostawiają pojazdy na cały dzień w SPP wiedząc,
że Uchwała Rady Miasta broni ich a nie osoby, które rzeczywiście są osobami potrzebującymi.
Dlatego zadaniem BOK SPP jest wprowadzenie karnetów dla osób niepełnosprawnych
o niskim nominale, którzy korzystają na stałe z ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
Miejsca dla osób niepełnosprawnych wtedy byłyby czasowe lub nieodpłatne bez limitu czasu
parkowania.
Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę o braku reakcji brzeskiej policji. Dzwoniłem
kilkakrotnie w sprawie interwencji o złym parkowaniu, zastawianiu, bezskutecznie.
Poinformował, że w Bochni nie ma takich problemów w sprawie interwencji, ponieważ mają
Straż Miejską.
Radny Krzysztof Ojczyk, dodał, że powinno się zatrudnić dodatkowego kontrolera, aby była
zwiększona kontrola, obecna liczba jest zdecydowanie za mała.
Radny Jerzy Gawiak, poinformował, odnoście strefy płatnego parkowania na starym Placu
Targowym, po przeciwnej stronie sklepu „Alti”. Od dłuższego czasu jest tam handel
samochodami, czy Pan o tym wie.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, opowiedział, że miał sygnały w tym temacie. Kontrolerzy
wystawiają mandat za szybę, lecz z egzekucją jest ciężko, ponieważ auta są na „blachach”
niemieckich przeważnie. Niestety nie mam na to wpływu.
Radny Krzysztof Ojczyk, poinformował, że takie mamy prawo właśnie w Polsce, Niemcy
egzekwują od nas wszystkie podatki, kary itp. a my od nich nie możemy nić ściągnąć- to jest
właśnie Unia Europejska.
Randa Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poruszyła sprawę parkowania na Rynku. Według niej nie
powinno być wogóle miejsc do parkowania.
Radny Stanisław Góra, zgodził się z radną Katarzyną Pacewicz-Pyrek.
Przewodniczący komisji Leszek Klimek, dodał, nie możemy pobrać opłaty od osób
niepełnosprawnych za to, że stoją w innych miejscach niż dla nich przeznaczonych, wiem, że
nie można go ukarać, ponieważ ma kartę europejską.
Radny Krzysztof Ojczyk, zapytał na jakiej podstawie to ktoś powiedział, skoro w Krakowie to
tak właśnie funkcjonuje i nikt tego nie uchylił.

Po dyskusji i analizie przedstawiono następujący wniosek:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby komisja Statutowa Rady Miejskiej w Brzesku we
współpracy z Burmistrzem Brzeska, Dyrektorem Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Brzesku przygotowała zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie stref płatnego
parkowania, która będzie uwzględniać parking przy ul. Głowackiego w Brzesku oraz
uregulowania wykorzystania postoju dla osób niepełnosprawnych.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie Brzeskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji w Brzesku dodatkowych dwóch etatów pracowników do obsługi stref płatnego
parkowania i dokonanie zmian w Budżecie Gminy Brzesko na rok 2013
z

poszerzeniem

stref

płatnego

w związku
parkowania.

Głosowano jednogłośnie.

Ad. 3 Informacja nt. planowanych działań promocyjno - kulturalnych w 2013 r.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, przedstawiła przygotowaną informację w w/w
temacie. (Informację, radni otrzymali na skrzynki e-mail a wersja pisemną informacji stanowi
załącznik Nr 3 do protokołu). Następnie Dyrektor PiMBP Maria Marek, przedstawiła swoją
informację w temacie działań kulturalnych na rok 2013.
Radny Krzysztof Ojczyk, zaproponował, aby zastanowić się nad pomysłem, wykonania
bezpłatnej broszury przeglądu wydarzeń Gminy Brzesko za rok 2012. Poinformował, że dostał
taką broszurę od Burmistrza Gebele miasta partnerskiego - Langeneslingen, dodał, że mu się
ten pomysł bardzo spodobał i chciałby aby gmina również wydała taką broszurę informacyjną
podsumowującą rok 2012 z różnych dziedzin, zapewne wiele mieszkańców zachowa to jako
pamiątkę.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, odniósł się propozycji Radnego
Krzysztofa Ojczyka. Stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry i zaproponował swoją wizję
wydania takiej broszury.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, poinformowała, że zajmie się opracowaniem
takiej broszury.

Przewodniczący komisji Leszek Klimek, zapytał Dyrektor MOK Małgorzatę Cuber, czy coś
na sołectwach zostanie zrobione, zorganizowane, ponieważ wszystkie imprezy odbywają się
na terenie miasta Brzeska.
Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzata Cuber, odpowiedziała, że rozmawiała na ten temat
na innych komisjach. Na sołectwach mogę tylko jakąś imprezę koordynować, nie dam radę
zorganizować imprezę naszymi ludźmi. Dodała, że od 24 grudnia pracownicy pracują w każdą
sobotę i niedzielę. Jeżeli mamy świetlice na sołectwach, to tam imprezy się odbywają.
W Jasieniu świetlicy nie ma, jeżeli ktoś zwraca się z pomocą my oczywiście pomagamy, coś
dajemy jakieś nagłośnienie, głównie ma na celu przede wszystkim współpraca z sołtysami.
Kierownik Biura Promocji UM w Brzesku Krzysztof Bigaj, przedstawił przygotowana
informację. (Informacja pisemna stanowi załącznik do protokołu).
W dyskusji poruszono m.in. utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, Pikników osiedlowych
i sołeckich, współpracy z miastami partnerskimi szczególnie (dotyczy to dzieci i młodzieży,
programy edukacyjne, zawody sportowe, obozy harcerskie) działalności wydawniczej,
współpracy z PAIZ i jej Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie ( MARR S.A.)
planowanych imprez kulturalnych na rok 2013, rozbudowaniu funkcji aplikacji do smartfonów
„Brzesko4 Mobile”, działania mające na celu wsparcie 17 letniego mieszkańca Poręby
Spytkowskiej, który wymaga leczenia i rehabilitacji po zdiagnozowaniu guza mózgu poprzez
dystrybucję ulotek, materiałów prasowych oraz kampanii informacyjnej 1%.
Radna Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pogratulowała pomysłu oraz oprawy Panu Krzysztofowi
Bigajowi, za zorganizowanie Pochodu Trzech Króli.
Po dyskusji i analizie podjęto następujące wnioski i opinie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie i wydanie bezpłatnej broszury
z wydarzeniami z ubiegłego roku oraz przygotowanie kalendarza imprez na rok 2013.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie przyjęła informację na temat planowanych działań promocyjno kulturalnych

w

2013

r.

przygotowaną

przez

Dyrektor

MOK

w

Brzesku

p. Małgorzatę Cuber, Dyrektor PiMBP w Brzesku p. Marię Marek oraz Kierownika Biura
Promocji UM w Brzesku p. Krzysztofa Bigaja.
Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji poinformował, że brak jest pism do komisji, lecz są dwa projekty
uchwał do zaopiniowania. Odczytał projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Następnie poddał
dwa projekty uchwał do przegłosowania.
- przystąpienia do realizacji projektu" Opracowanie kompleksowe planu zagospodarowania
odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim" złożonego w ramach ogłoszonego przez
Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego

"Konkursu

dotacji

dla

jednostek

samorządu

terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania

wspierające

podnoszenie

Głosowano

dostępności

jakości

i

efektywności

usług

publicznych".

jednogłośnie.
- w sprawie dostępności boiska sportowego w miejscowości Bucze; Głosowano
jednogłośnie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 1145.
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