Protokół Nr 5 /2015
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady
Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
15 maja 2015 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Radny Edward Knaga
Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący Komisji.
Radny Piotr Wyczesany
Radny Jerzy Gawiak,
Radny Marcin Ciurej
Radny Bogusław Babicz,
Radna Ewa Chmielarz

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Naczelnik Józef Makuch
Inspektor Józef Gondek
Pani Marta Smoleń PUP w Brzesku;
Pani Joanna Matuszek PUP w Brzesku
Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka - Paryło

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji radny Adam Kwaśniak, który
na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku
posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu ze zmianą dot. przyjęcia protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 20 marca 2015 r. w pkc.3. - został przyjęty jednogłośnie jak niżej ze zmianami:
PORZĄDEK POSIEDZENIA
1. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko ( informacja została
przesłana pocztą elektroniczną).
2. Wizja lokalna komisji w sprawach różnych.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał na sesje
Rady Miejskiej w miesiącu maju br.
Ad.1. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko ( informacja
została przesłana pocztą elektroniczną).
Do przedstawionej informacji radni zadawali pytania dot:





jakie są główne powody zgłaszania się ludzi bezrobotnych do Biura Pracy,
kogo nie można zarejestrować w Biurze Pracy,
czy są możliwości sprawdzenia ile osób zarejestrowanych w PUP pracuje na „czarno” za
granicą,
czy są skierowania w PUP na wyjazdy zagraniczne do prac sezonowych;
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poruszony został temat opłacania preferencyjnej niskiej składki ubezpieczenia na ZUS w
związku z osobami, które prowadziły własną firmę i po tym okresie dwuletnim osoby
opłacające taką niską stawkę nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych,
w myśl przedstawionej informacji członkowie komisji zadawali pytania dot. wykazanego w
informacji spadku bezrobocia w gminie, a tym samym przełożenia się tego stanu na mniejszą
liczbę osób korzystających z pomocy MOPS; - komisja omówiła temat przy udziale Dyrektor
MOPS w Brzesku,
realizacji projektów unijnych przez MOPS w zakresie kursów i dokształcania szczególnie
kobiet bezrobotnych z czego po zakończeniu tych projektów mających na celu pozyskanie
nowych kwalifikacji zawodowych około 30 % kobiet pracuje zawodowo,
w dyskusji członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę większej współpracy pomiędzy
MOPS, Gminą i PUP w zakresie organizacji prac interwencyjnych i społeczno – użytecznych
by w ten sposób pomóc zarobkowo szczególnie podopiecznym korzystającym z MOPS,
jakie zawody są szczególnie poszukiwane obecnie na naszym rynku pracy i z jakim
wykształceniem najłatwiej jest pozyskać pracę,
komisja omówiła możliwości organizacji w Gminie Brzesko robót publicznych nadzoru nad
osobami wykonującymi te prace i spraw z tym związanych,
Radny Marcin Ciurej przybliżył komisji jak wygląda organizacja robót publiczny w Gminie
Gnojnik przy pomocy więźniów.

Na wszystkie zadane pytania w dyskusji wyczerpujących odpowiedzi udzieliły Pani Marta Smoleń i
Joanna Matuszek z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku.
Po dyskusji wnioski komisji:
 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o złożenie zapotrzebowania do Powiatowego
Urzędu Pracy na prace społeczno – użyteczne dla Gminy Brzesko na rok 2016 w terminie do
końca miesiąca stycznia 2016 r. Głosowano jednogłośnie
 Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o złożenie do PUP w Brzesku zapotrzebowania na
roboty publiczne w roku bieżącym. Głosowano jednogłośnie
 Komisja zapoznała się z informacją PUP w Brzesku na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy
na terenie Powiatu i Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie
Ad.2 Wizja lokalna komisji w sprawach różnych:
Po dokonanej wizji lokalnej komisja zawnioskowała i zaopiniowała:
Naczelnik Józef Makuch przedstawił do opinii komisji wniosek Pani M. B-P. dotyczący sprzedaż na
jej rzecz – zgodnie z przedłożoną koncepcją podziału – własności części działek nr 1292/13 i 1873/23
położonych przy ulicy Powstańców Warszawy w Brzesku dla poprawy działki siedliskowej na
warunkach przedstawionych przez zainteresowaną.
Wniosek komisji: Komisja opiniuje pozytywnie wniosek Pani M. B-P. dotyczący sprzedaż na jej rzecz
– zgodnie z przedłożoną koncepcją podziału – własności części działek nr 1292/13 i 1873/23 położonych
przy ulicy Powstańców Warszawy w Brzesku dla poprawy działki siedliskowej na warunkach
przedstawionych przez zainteresowaną tj. poniesienie przez nią kosztów podziału gruntów jak i kosztów
notarialnych. Natomiast grunt będący w użytkowaniu wieczystym BZK spółka z o.o. winien być nabyty
od tej spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Głosowano jednogłośnie
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Naczelnik Józef Makuch objaśnił komisji na mapie wniosek mieszkańców ulicy bocznej od ulicy Jana
Pawła II - na osiedlu w rejonie Słotwina II w Brzesku - w kwestii nabycia części działek przeznaczonych
pod planowaną drogę zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Członkowie komisji wyrazili zgodę na wykup pod warunkiem poniesienia przez ich
właścicieli kosztów finansowych na dokonanie geodezyjnych podziałów swoich własności oraz
kosztów notarialnych związanych ze zbywaniem działki na rzecz Gminy Brzesko.
Wniosek komisji: Komisja wniosek mieszkańców ulicy bocznej od ulicy Jana Pawła II - na osiedlu w
rejonie Słotwina II w Brzesku - w kwestii nabycia części działek przeznaczonych pod planowaną drogę
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opiniuje pozytywnie.
Warunkiem powyższego jest poniesienie przez ich właścicieli kosztów finansowych na dokonanie
geodezyjnych podziałów swoich własności oraz kosztów notarialnych związanych ze zbywaniem
działki na rzecz Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie
Naczelnik Józef Makuch odczytał i omówił wniosek o sprzedaż części działki nr 467/17położonej na
os. Słotwina w Brzesku. Naczelnik nadmienił, ze wniosek powyższy nie może być pozytywnie
zaopiniowany ponieważ brak jest tutaj obiektów kubaturowych, a osiedle jest dopiero w fazie
projektowania i brak jest urządzeń podziemnych.
Wniosek komisji: Komisja negatywnie opiniuje sprzedaż części działki nr 467/17położonej na os.
Słotwina w Brzesku z uwagi na niezagospodarowany w pełni na chwilę obecną teren w obrębie
przedmiotowego gruntu tak pod względem zabudowy kubaturowej jak i uzbrojenia w sieć urządzeń
podziemnych związanych z tą przyszłą zabudową. Głosowano jednogłośnie
Naczelnik Józef Makuch objaśnił wniosek w sprawie nabycie przez Urząd Miejski gruntu pod
poszerzenie istniejących gminnych dróg wewnętrznych. Dotyczy to gruntu położonego w
Jadownikach, Jasieniu, Wokowicach.
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje nabycie przez Urząd Miejski gruntu pod poszerzenie
istniejących gminnych dróg wewnętrznych. Dotyczy to gruntu położonego:
- w Jadownikach – działki o numerach: 824/4, 824/7, 1072/4, 991/4 i 992/4,
- w Jasieniu – działki o numerach:1318/2, 1708/5, 1118/32, 1118/16 i 1118/30,
- w Wokowicach – działki o numerach 399/3, 399/10 i 399/11.
Radny Jerzy Gawiak pokazał na mapie teren przy ul. Małopolskiej w Jadownikach gdzie mieszkańcy
nie mają dojazdu do pól. Droga ma 2, 5 metra szerokości. Radny przedstawił w jaki sposób szerokość
tej drogi została zmniejszona przez sąsiedztwo ponieważ jeden z sąsiadów nadsypał swoja działkę , a
drugi sąsiad wybudował nowe ogrodzenie, zrobił się wąwóz i nie można przejechać z żadnym sprzętem
rolniczym. Musimy cos z tym zrobić by pomóc mieszkańcom.
Radna Ewa Chmielarz stwierdziła, że jest to stan dawny zastany i należy skierować wniosek do
sołtysa wsi i rady Sołeckiej o rozwiązanie tego problemu i porozmawianie z tymi mieszkańcami.
Ponadto radna zapytała, czy na wykonanie nowego ogrodzenia było wydane pozwolenie.
Radny Jerzy Gawiak odpowiedział, pozwolenie zostało wydane, droga musi być podsypana
mieszkańcom, należy pomóc i skierować wniosek do sołtysa o rozwiązanie sprawy.
Wniosek komisji : Komisja wnioskuje do Rady Sołeckiej wsi Jadowniki o rozwiązanie sprawy drogi
dojazdowej do pól „Za Oblas” w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie
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Radny Marcin Ciurej omówił wniosek mieszkańców ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku o
wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników w/w ulic na całej długości i wykonanie w ramach
środków przeznaczonych na projekt ul. Wakacyjnej również projektu na ul. Jesienną.
Wniosek komisji: Po zapoznaniu się z pismem mieszkańców ul. Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku o
wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników w/w ulic na całej długości komisja wnioskuje o
wykonanie w ramach środków przeznaczonych na projekt ul. Wakacyjnej również projektu na ul.
Jesienną. Głosowano jednogłośnie


Radna Ewa Chmielarz odczytała pismo mieszkańców Brzeska skierowane do
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku dot. wysokości cen za wodę i ścieki w Brzesku.

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk dodał, że pod wcześniejszymi pismami w tej sprawie zostało
złożonych kilkaset podpisów mieszkańców. Jest to dalsza część korespondencji , na pismo odpisałem iż
taryfy opłat weszły w takim, a nie innym trybie. Z pisma widać, że mieszkańcy oczekują dalszych
kroków i działania. My nie jesteśmy akurat decyzyjni w tym względzie ale możemy jedynie składać
wnioski i by komisja miała świadomość, że w ostatnich latach wpływały do Urzędu pisma o
przystopowanie tych cen.
Radny Bogusław Babicz zauważył, że w piśmie przewija się temat budowy oczyszczalni ścieków i
mieszkańcy na pewno maja racje bo te ceny z roku na rok rosną. Jeśli my myślimy o budowie nowej
oczyszczalni ścieków to musimy jasno mieszkańcom przedstawić, ze ceny wody i ścieków wzrosną
ponieważ każda inwestycja powoduje wzrost kosztów. Nie możemy obiecywać mieszkańcom, że ceny
zamrozimy jeżeli będziemy chcieli dalej prowadzić inwestycje tym bardziej, że mówimy o efekcie
ekologicznym. My nie możemy mówić w ten sposób ludziom i dawać im nadzieję, że ceny spadną jeżeli
chcemy budować oczyszczalnię bo te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczają. Efekt w przypadku
obniżki cen w przypadku budowy oczyszczalni pojawi się po 10 latach. Radny nadmienił, ze na budowę
oczyszczalni ścieków ze środków własnych my musimy wyłożyć 15 mln złotych.
Radny Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że budowa oczyszczalni nie ma tylko na celu uzyskanie efektu
ekologicznego poprzez przyłączenia się mieszkańców. Myśmy dotychczas nie korzystali z uprawnień
jakie mamy, aby obniżać ceny. Mamy możliwość zwolnić mieszkańców od podatku liniowego. Również
koszty amortyzacji, to nie są koszty finansowe i powtarzał to już wielokrotnie. Jako Rada Miejska
możemy zwolnić od podatku liniowego podmioty w części dotyczącej sieci i możemy to zrobić również
na uzasadniony wniosek podatnika. Odpowiedź jest prosta, jeżeli nie mamy oczyszczalni to nie mamy
podatków , ale nie mamy też obniżek i mamy monopol. Jeśli wybudujemy oczyszczalnię to wcale nie
musimy na tej oczyszczalni zarabiać z podatków od nieruchomości. Więc zwalniamy podmioty z
podatków od nieruchomości, które generują sieci i nie mamy podwyżek. Radny Ojczyk stwierdził, że
gminy nie stać na wyłożenie kwoty 15 mln złotych na budowę oczyszczalni wyłożyć, może zrobić to
jedynie spółka. Naszą ideą jest zatrzymanie istniejącego monopolu.

Radny Bogusław Babicz odpowiedział , jeśli Spółka wyłoży kwotę m15 mln złotych to ścieki wzrosną
o 5 złotych bo musi to włożyć w koszty. Z własnych środków spółka nie wybuduje i tak nie można
mówić. Pan Prezes spółki zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz iż wiele sieci kanalizacyjnych już
istniejących np. na terenie osiedla Zielonka jest powiązany przepompowniami z oczyszczalnia browaru
więc w momencie gdy my będziemy budować nowa oczyszczalnie lub rozbudowywali Sterkowiec
Zajazie będzie musiało być wszystko przełączone i przebudowane i to są dodatkowe koszty i musimy
mieć tego świadomość, nie wystarczy tylko wybudować obiekt.
Radny Adam Kwaśniak uważa, że dla bezpieczeństwa musimy mieć własną oczyszczalnię
W dalszej dyskusji komisja omówiła możliwości obniżki cen wody i ścieków po wybudowaniu nowej
oczyszczalni ścieków.
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Po dyskusji opinia i wniosek komisji:
Opinia komisji:
Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców Brzeska w sprawie wysokości cen wody i
ścieków
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej w przedmiocie budowy nowej
oczyszczalni ścieków lub rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Sterkowcu. Głosowano
jednogłośnie

Ad.3. W sprawach bieżących komisja zaopiniowała:



Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana SP. W sprawie ul. Klonowej- bocznej w Jasieniu.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Bractwa Orderu Świętego Stanisława w Krakowie o
nadanie budowanemu rondu w Mokrzyskach nazwy Majora Stanisława Kolasińskiego i
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie powyższego wniosku do Rady Sołeckiej
sołectwa Mokrzyska celem wyrażenia opinii. Głosowano jednogłośnie

 Komisja zapoznała się z wnioskami dot. przedłużenia umów dzierżaw na okres powyżej trzech
lat. Wniosek zaprezentowała Pani Inspektor Elżbieta Spyrka. W nawiązaniu do wniosku
komisja zaproponowała by te umowy dzierżaw zostały zawarte na czas nieokreślony. Te
umowy zostały zawarte najemcy się z nich wywiązują, płacą czynsz i nie ma żadnych z nimi
problemów.
 Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek jak niżej:
Komisja zapoznała się z wnioskami dot. przedłużenia umów dzierżaw na okres powyżej trzech
lat i wnioskuje o przedłużenie umów dzierżaw na czas nieokreślony jak niżej:
1/Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej:
Lp.

Nr działki

przeznaczenie

Opis – położenie

1

1109/33
2747/15
1469/10
71,0 m2

kioski handlowe

ul. Ogrodowa
os.Wł.Jagiełły
ul. Legionów Piłsudskiego

2

1127/3,2747/15,
1064/3,
2356/3
2467
1262/7
-183,0 m2

garaże

ul. Królowej Jadwigi

3

2355/8
2355/9
-50,0 m2

zieleń przydomowa,
pomieszczenie gospodarcze

ul. Barona J.Goetza

4

2197/4
-924,0 m2
1469/8
-38 m2

zieleń przydomowa

ul. Mickiewicza k/obwodnicy miasta

ul. Okocimska
ul. Wesoła
ul. Solskiego

Pl.Targowy
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5

1122/2
1123/4,
-288,0 m2

warzywa

ul. Królowej Jadwigi

6

841/11
272,0 m2
2360/3
320,0 m2
1410/13
40,0 m2
1262/4,
1262/7
28,0 m2
1786
42 m2

zieleń przydomowa, warzywa

ul. Partyzantów

7
8

9

ul. Okocimska
garaże

ul. Kościuszki

parking

ul. Solskiego

zieleń przydomowa,
dojazd do nieruchomości

ul. Kręta

2/Działki położone na terenie Gminy Brzesko:
Lp.

Nr działki

przeznaczenie

Opis

1

474/32
0,0644 ha

Pomieszczenie gospodarcze,
zieleń przydomowa

obręb Mokrzyska-Bucze

2

635/13, 635/14, 648, 678, 635/18, 635/6,
635/7, 635/8, 635/9, 635/10, 635/15,
635/16, 105,
2,90 ha

uprawy rolne-użytki zielone

obręb Mokrzyska-Bucze

3

1064/4,1065/5,1066/4,1079/6,
1080/6,1085/2,1086/4,1087/4,
1088/2,1294/2,1296/2,1299/4,
1300/2,1301/2,1302/2
2,57 ha
850/4, 866, 867, 868, 869, 876/4,
877/4,878/4, 879/4
3,57 ha

uprawy rolne –użytki zielone

obręb Mokrzyska-Bucze

uprawy rolne

obręb Wokowice

339/4 – 2,4677 ha,
804,812,813,817,818,825,840/1-6,05 ha,
474/33, 492, 680,691/5-39,70ha

uprawy rolne-użytki zielonezbiór i koszenie traw

obręb Sterkowiec
obręb Wokowice

4

5

obręb Mokrzyska-Bucze
738,
0,25 ha

6

uprawy rolne-użytki zielone

obręb Poręba Spytkowska

Radna Ewa Chmielarz odczytała treść pisma jak niżej – opinia komisji :


Komisja zapoznała się z pismem Państwa A i P.D zam. Brzesko w sprawie dot. wydanych
warunków zabudowy dla inwestycji i przyjęła do wiadomości.

Radna Ewa Chmielarz odczytała treść pisma jak niżej- opinia komisji :
Komisja zapoznała się z pismem NSZZ Solidarność przy Spółce MPK w Brzesku dot. działalności
Prezesa Spółki.


Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia
2015 roku – dot. parkingów

Projekt uchwały i wprowadzenia zmian w uchwale przedstawił komisji Dyrektor BOSiR Marek Dadej.
Pan Dyrektor przedstawił wniosek i propozycje dołączenia nowych miejsc parkingowych na ul.
Ogrodowej i Powstańców Warszawy oraz Plac przed Urzędem Miejskim przy ul. Głowackiego od
strony północnej naprzeciwko skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Nową zgodnie z propozycjami
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radnych. Dyrektor przedstawił w których miejscach na danych ulicach zostaną utworzone parkingi i
jakie opinie w związku z tym zostały przez Pana dyrektora uzyskane. Stwierdził, że na ul. Ogrodowej
nie bardzo się ekonomicznie opłaca wprowadzenie tego parkingu na ul.Ogrodowej ponieważ w roku
przyszłym w całej strefie płatnych parkingów będą parkometry. Te parkometry jakie montujemy przy
skrzyżowaniu to tam musielibyśmy zamontować parkometry tylko na te 10 samochodów.
Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę na parking przy ul. Ogrodowej nr 11 i nr 8 włożyliśmy tam
bardzo duże pieniądze z budżetu gminy i kto tam parkuje. Nie ma tam zakazu wjazdu. Rodzi się pytanie
skoro my inwestujemy w parking, który jest odnowiony jak np. Ogrodowa 11, czy my nie możemy z
tego czerpać dochodu?.
Radny Bogusław Babicz – jest przeciwny temu jest to parking w ramach osiedla, tak samo
musielibyśmy zrobić parkingi na innych osiedlach.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, jeśli tak to dlaczego mamy pobierać opłaty od mieszkańców
Starego Miasta czym się różni ten mieszkaniec jeden od drugiego.
Radny Bogusław Babicz zauważyć należy iż w bloku na ul. Ogrodowej nr 11 mieszka około 60 rodzin,
a miejsc parkingowych jest około 8 i gdzie mają parkować.
Radny Adam Kwaśniak zapytał, a mieszkańcy Starego Miasta gdzie mają parkować by nie płacić za
to?, to jest niesprawiedliwe. Radny zwrócił uwagę na parkingi poza centrum miasta jak np. przy basenie
tam tez winny być płatne parkingi.
Radny Bogusław Babicz odpowiedział, ale parkingi na Starym Mieście istnieją praktycznie przy
wszystkich ulicach. W całej Polsce robi się parkingi płatne w centrum miasta.
Radny Krzysztof Ojczyk przypomniał jaka była idea wprowadzenia 11 lat temu parkingów w Brzesku.
Radny Edward Knaga – na przykładzie osiedla Ogrodowa przybliżył komisji wykorzystanie miejsc
parkingowych przy ul. Ogrodowej. Mieszkańcy Starego Miasta w budynkach jednorodzinnych mają
garaże i mają gdzie zaparkować swój pojazd.
Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, że radny Kwaśniak ma racje, ale nigdy złotego środka nie
znajdziemy chyba, że wprowadzimy parkingi przed wszystkimi blokami albo zrezygnujemy z
pobierania opłat i będziemy mieli chaos.
Radny Bogusław Babicz zabrał głos w temacie parkingu naprzeciw Urzędu Miejskiego przy ul.
Głowackiego notorycznie parkują tam z firmy nauki jazdy dniami i nocami notorycznie po 10
samochodów i zajmują 10 miejsc parkingowych.
Dyrektor Marek Dadej przypomniał, że parking przy ul. Ogrodowej znajduje się bezpośrednio przed
przedszkolem i służą do tego by parkowali tam rodzice dzieci z tego przedszkola. Jeśli będzie tam
parking mogą być protesty. Dyrektor przybliżył jak zostaną zlokalizowane parkometry i jaka jest ich
opłacalność.
Radny Krzysztof Ojczyk stwierdził, ze w tym przypadku nie będzie kłopotu ponieważ przy bloku
Ogrodowa nr 6 jest zrobiony parking na 60 miejsc za 100 tysięcy złotych i można tam spokojnie
wjechać. Radny uważa, że na ul. Ogrodowej winien być zlokalizowany parking płatny.
Radny Adam Kwaśniak stwierdził, że skoro jest taki duży ładny parking przy Ogrodowej 6 to może
kiedyś wprowadzimy tam parkomat. Poprosił o podanie dochodu od mieszkańców, którzy płaca
abonament miesięczny. Radny zaproponował by zwolnic mieszkańców starego miasta z tej opłaty.
Radny Bogusław Babicz odpowiedział, jest to wewnętrzny parking, nie róbmy tego bo nigdzie w
Polsce czegoś takiego nie ma by w osiedlach były parkingi płatne, narazimy się na śmieszność.
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Radny Adam Kwaśniak poprosił o podanie dochodu od mieszkańców, którzy płaca abonament
miesięczny. Radny zaproponował by zwolnic mieszkańców Starego Miasta z tej opłaty. Abonament nie
płacą wszyscy może ze 100 osób to płaci .Dochód z tego tytułu jest niewielki i odciążymy mieszkańców.
Dyrektor Marek Dadej zapytał na jakiej podstawie mamy zwolnic tych mieszkańców?.
W krótkiej dyskusji komisja przeanalizowała możliwości zwolnienia mieszkańców Starego Miasta z
płacenia opłat za parkowanie oraz organizacji parkingu na ul.Ogrodowej.
Radny Bogusław Babicz zgłosił formalny wniosek o wycofanie z projektu uchwały propozycji
organizacji parkingu na ul. Ogrodowej.
Radny Adam Kwaśniak zwrócił uwagę, że brak jest tutaj opinii osiedla ogrodowa , Pani
Przewodnicząca tez powinna wyrazić opinie w tej sprawie. Zgłosił wniosek o wycofanie z projektu
uchwały propozycji organizacji parkingu na ul. Ogrodowej.
Dyrektor Marek Dadej
Powstańców Warszawy.

omówił wniosek wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ul.

Radny Krzysztof Ojczyk zaproponował, by wyłączyć z opłat dni targowe bo potem okaże się, ze nie
będziemy mieć handlu na rynku. Poza dniami targowymi stoją samochody cały dzień. Parking będzie
w części od ul. Solskiego do skrzyżowania.
Radna Ewa Chmielarz zawnioskowała , by wyłączyć z opłat dni targowe na parkingu przy ul.
Powstańców Warszawy tj. wtorek i piątek.
Dyrektor Marek Dadej stwierdził, że ze strony ekonomicznej patrząc na dochody do budżetu najlepiej
by ten parking był płatny codziennie.
Dyrektor Marek Dadej omówił wniosek wprowadzenia strefy płatnego parkowania na placu przed
UM przy ul. Głowackiego. Pan Dyrektor przedstawił zamianę w załączniku nr 2 we wzorze do
zawiadomienia – jest to zmiana literalna.
Radny Bogusław Babicz zawnioskował by pierwsza godzina parkowania na tym placu była bezpłatna.
Radny Adam Kwaśniak ponownie zawnioskował o podanie dochodu od mieszkańców, którzy płacą
abonament miesięczny. Radny zaproponował by zwolnic mieszkańców starego miasta z tej opłaty.
Radny Krzysztof Ojczyk zaproponował by na parkingu przy ul. Powstańców Warszawy również
wprowadzić pierwsza godzinę parkowania bezpłatną.
Radny Bogusław Babicz również zaproponował by na parkingu przy ul. Powstańców Warszawy
również wprowadzić pierwsza godzinę parkowania bezpłatną bez rozróżniania we wtorki i piątki .
Radny Krzysztof Ojczyk zaproponował zapis w projekcie uchwały by na wniosek mieszkańca w
uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zwolnić z ponoszenia opłaty abonamentowej mieszkańca
zamieszkałego w strefie płatnego parkowania wydając mu stosowny identyfikator.
Po dyskusji wniosek komisji:


Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia
29 kwietnia 2015 roku i wnioskuje:
 wycofanie z projektu uchwały strefy płatnego parkowania na ul. Ogrodowej
Głosowano jednogłośnie
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w strefie płatnego parkowania na ul. Powstańców Warszawy w części ul. od
ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego
pierwsza godzina
parkowania była bezpłatna. Głosowano jednogłośnie



plac naprzeciwko Urzędu Miejskiego przy ul. Głowackiego od strony
północnej ( naprzeciwko skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Nową) pierwsza
godzina parkowania jest bezpłatna. Głosowano 5 za, 1 przeciw

 wprowadzić zmianę w załączniku nr 2 do uchwały w podstawie prawnej we
wzorze zawiadomienia. Głosowano jednogłośnie


Komisja wnioskuje by na wniosek mieszkańca w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może
zwolnić z ponoszenia opłaty abonamentowej mieszkańca zamieszkałego w strefie płatnego
parkowania wydając mu stosowny identyfikator. Głosowano jednogłośnie

Radna Ewa Chmielarz odczytała pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie dot. wezwania do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia
2015 roku.
Opinia komisji:
Komisja zapoznała się z pismem Wojewody Małopolskiego w sprawie dot. wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku.


Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 3/2015 z posiedzenia komisji odbytego w
dniu 20 marca 2015 roku.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00 - 14.20

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr Adam Kwaśniak

protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
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