P R O T O K Ó Ł Nr 2/2011
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego
w dniu :
28 marca 2011 r o k u
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny
Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji. Witając zebranych przedstawił
porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat zmian w zasadach funkcjonowania strefy
płatnego parkowania w Brzesku z uwzględnieniem organizacji Biura
Obsługi Klienta.
3. Sprawy bieżące i wnioski.
Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, poinformował, że protokół
z posiedzenia komisji z dnia 26 stycznia 2011 roku 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 z dnia 26 stycznia 2011r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2 Informacja na temat zmian w zasadach funkcjonowania strefy płatnego
parkowania w Brzesku z uwzględnieniem organizacji Biura Obsługi Klienta.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił i omówił członkom zasady
funkcjonowania Biura Obsługi Klienta Stref Płatnego Parkowania w Brzesku.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, zapytał: kto będzie zwalniał
z kary, oraz czy punkty w których można kupić karty parkingowe mają jakąś
prowizje?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, poinformował, że jakiekolwiek roszczenia będzie
osobiście do kontrolera, natomiast inne sprawy do kierownika Biura Obsługi Stref
Płatnego Parkowania. Na kręgielni, gdzie mieści się Biuro OSPP, będzie tam kasa
fiskalna,
karty
parkingowe
będzie
można
kupić
w każdym punkcie przy parkingu oraz w punktach oznaczonych w całym mieście.
Punkty otrzymują 10 % prowizji.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, poinformował, że brakuje punktów
w tzw. dawnych kioskach „Ruch”
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, obecnie jest 40 miejsc sprzedaży. Staraliśmy się
o to aby punkty zakupu kart były jak najbliżej miejsc parkingowych.
Radny Jerzy Gawiak, poruszył sprawę osób które posiadają kartę o stopniu
niepełnosprawności. Uważa, że znowu będą nagminnie wykorzystywane karty
parkingowe osób niepełnosprawnych którzy będą bezpłatnie parkować.
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, przedstawił członkom komisji sposób organizacyjny
biura obsługi klienta stref płatnego parkowania.
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Radny Edward Knaga, poinformował, że po miesiącu czasu zobaczymy, jak
organizacyjnie to się sprawdzi.
Radny Jerzy Gawiak, zapytał jak będzie wyglądać sprawa parkingów zimową porą?
Dyrektor BOSiR Marek Dadej, wyjaśnił, że na administratorze ciąży obowiązek
odśnieżania i utrzymania miejsc parkingowych, dodał, że występuje paradoks
ponieważ dojazd do parkingów nie należy do jego utrzymywania.
Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, po dyskusji i analizie w/w temacie
przedstawił wnioski a następnie poddał je pod głosowanie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację na temat
zmian
w
zasadach
funkcjonowania
strefy
płatnego
parkowania
w Brzesku z uwzględnieniem organizacji Biura Obsługi Klienta.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie liczby etatów do 8
kontrolerów stref płatnego parkowania.
Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić do Dyrektora Brzeskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby przygotował koncepcję zwiększenia ilości miejsc
parkowania na terenie miasta Brzeska.
Głosowano jednogłośnie.

Ad. 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski. – brak.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Posiedzenie komisji trwało od godziny 1400 do godziny 1500.

Przewodniczący Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w B r z e s k u
mgr Bogusław Babicz

2

