
P R O T O K Ó Ł  NR  67/2010

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu:  13  stycznia  2010  roku.

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na 

posiedzenie  według  załączonej  do  protokołu  listy  obecności.  Posiedzeniu  przewodniczyła 

Radna  Maria  Kądziołka  Przewodnicząca  Komisji. Witając  zebranych  przedstawiła 

porządek  posiedzenia,  następnie  zaproponowała,  aby  korzystając  z  obecności  Dyrektora 

BOSiR Pana Jana Waresiak Komisja wysłuchała informacji dotyczącej przygotowywanego 

projektu uchwały         w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko 

oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.

Proponowany porządek posiedzenia  wraz  z  zaproponowana zmianą  został  przyjęty 

jednogłośnie:

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowywanego projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji – protokoły wyłożone do wglądu w 

Biurze Rady.

3. Zapoznanie  się  z  treścią  skargi  złożonej  na  Kierownika  Jednostki  Organizacyjnej  – 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – w tym:

 omówienie pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną;

 omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
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Ad 1.

Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowywanego projektu uchwały w 

sprawie  wprowadzenia  stref  parkowania  na  terenie  Gminy  Brzesko  oraz  ustalenia 

stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.

Radna Katarzyna Pacewicz Pyrek wyjaśniła, że temat był omawiany na Komisji 

Gospodarki Komunalnej  Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Podjęto wniosek, aby przełożyć 

omawianie  tego  tematu  do  czasu  przygotowania  przez  Pana  Dyrektora  harmonogramu 

wdrożenia zmian zapisanych w uchwale. 

Pan  Dyrektor  BOSiR  Jan  Waresiak omówił  projekt  uchwały  w sprawie 

wprowadzenia stref  parkowania na terenie  Gminy Brzesko oraz ustalenia  stawek opłat  za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach.

Przedstawił propozycje stawek cen opłat za parkowanie oraz sposób ich pobierania, 

zaproponował, aby opłaty pobierane były w dni robocze. Inne propozycje to:

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

godzinach od 900 do 1700;

b) w soboty w godzinach od 800 do 1400;

c) w  soboty  parking  przed  Urzędem  Miejskim  zwolniony  będzie  z  opłat,  a w  dni 

powszednie tylko pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna.

Przedstawił również wysokość opłat:

 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;
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 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;

 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.

Ponadto, Dyrektor BOSiR w Brzesku przedstawił i omówił  propozycje związane z 

planowanymi sposobami:

 pobierania  opłat  parkingowych  -  4  zespołów  kontrolne,  po  2 osoby  każdy  do 

przeprowadzania kontroli na parkingach;

 rozprowadzania kart parkingowych na terenie miasta;

 zmiana systemu pobierania opłat parkingowych wiąże się z koniecznością uruchomienia 

Biura Obsługi Klienta.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka – w związku z faktem, iż radni dopiero 

teraz na posiedzeniu otrzymali materiały związane                    z przygotowywanym 

projektem uchwały, zaproponowała ponowne  omówienie tematu na kolejnych posiedzeniach 

Komisji, po zapoznaniu się Radnych        z materiałami oraz harmonogramem wdrażania 

przedmiotowej uchwały         o przygotowanie którego poprosiła Pana Dyrektora BOSiR w 

Brzesku. 
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Ad 2.

Przyjęcie  protokołów z  ostatnich  posiedzeń  Komisji  –  protokoły  wyłożone  do 

wglądu w Biurze Rady.

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka -  protokoły  z  posiedzeń  Komisji 

Rewizyjnej z dnia 02 grudnia 2009 roku, oraz z 16 grudnia 2009 roku wyłożone były w 

Biurze Rady Miejskiej.  W związku z czym zapytała, czy do protokołów są jakieś uwagi i 

wnioski.

 

Radna Apolonia Warzecha poprosiła o ponowne przesłuchanie nagrania z Komisji z 

dnia  02  grudnia  2009  roku,  ponieważ  wydaje  się  Jej,  że  w  głosowaniu  nad  wnioskiem 

dotyczącym budynku Poczty w Jadownikach głosowała przeciw co nie zostało uwzględnione 

w protokole. 

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka -  nagranie  zostanie  sprawdzone. 

Następnie  poddała  protokoły  pod  głosowanie,  z  zastrzeżeniem,  że  zostanie  sprawdzone 

głosowanie o którym mówi Pani Radna :

 Protokół Nr 65, z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej z dnia  02 grudnia 2009 roku. 

Głosowano: 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

 Protokół Nr 66, z posiedzenia  Komisji Rewizyjnej z dnia  16 grudnia 2009 roku. 

Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Ad 3.

Zapoznanie się z treścią skargi złożonej na Kierownika Jednostki Organizacyjnej 

– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.
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Przewodnicząca  Komisji  Maria  Kądziołka zapoznała  Radnych  z treścią  skargi 

złożonej przez Pana Jacka Glapińskiego dnia 04 stycznia 2010 roku i przedstawiła opinię jaką 

w tej sprawie przygotował Radca Prawny (opinia stanowi załącznik do protokołu). Odczytała 

także treść wniosku Pana Jacka Glapińskiego dot.  przyznania Mu zasiłku pielęgnacyjnego 

oraz pomocy żywnościowej przez MOPS w Brzesku.

Przewodnicząca zaznaczyła, że zarówno do skargi jak i  do wniosku Pan Glapiński 

dołączył dokumenty, w których znajdują się m. in. rachunki           i część korespondencji jaką 

Pan Glapiński prowadził z sądem. Następnie poprosiła Dyrektor MOPS Panią Krystynę Put o 

przybliżenie tej sprawy.

Dyrektor  MOPS  Krystyna  Put –  odnośnie  wniosku  o  przyznanie  zasiłku 

pielęgnacyjnego i pomocy żywnościowej – Pan Glapiński 21.01.2009 roku wystosował do 

MOPS –  u  odpowiednie  pismo,  po  czym dostał  odpowiedź,  że  zgodnie  z  ustawą,  może 

ubiegać się o taką pomoc tam gdzie przebywa lub mieszka - w tym wypadku jest to Gmina 

Borzęcin.

Jeżeli chodzi o zadłużenie, nic w tej sprawie nie można zrobić, ponieważ na terenie 

Gminy Brzesko mieszka wierzyciel (syn Pana Glapińskiego), MOPS wydając decyzję w tej 

sprawie  oparł  się  na  decyzji  sądu  i zaświadczeniu  komornika  o  bezskutecznej  egzekucji 

należności.  Tak  więc  w świetle  obowiązujących  przepisów  Pan  Glapiński  jest  i  będzie 

dłużnikiem alimentacyjnym. Pierwsza decyzja  w tej  sprawie podjęta  przez MOPS została 

uchylona przez SKO w Tarnowie. Powodem uchylenia decyzji było błędne naliczenie odsetek 

- MOPS naliczył odsetki na dzień wpłaty – zdaniem SKO w Tarnowie odsetki powinny być 

naliczone na dzień wydania decyzji. 

W tym tygodniu ponownie wydano decyzję uwzględniając zastrzeżenia SKO. Jeśli 

decyzja się uprawomocni – tzn. 30 dni po jej wydaniu – wtedy Pan Glapiński będzie mógł 

wystąpić o umorzenie bądź rozłożenie należności na raty. Wówczas będzie toczyć się nowe 

postępowanie i zostanie wydana odpowiednia decyzja. Pan Glapiński zaprzecza w tej chwili 
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ojcostwa, ale to nie ma żadnego wpływu na decyzję, chyba że zostanie wydany prawomocny 

wyrok sądu.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka – Pan Jacek Glapiński złożył do Rady 

Miejskiej dwa pisma. Pierwsze pismo dotyczy skargi na wydaną przez MOPS w Brzesku 

decyzję  dla  Pana Glapińskiego jako  dłużnika  alimentacyjnego.  W przedmiotowej  sprawie 

toczy  się  postępowanie  administracyjne.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  tj. 

KPA            w sprawie w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez 

stronę podlega rozpatrzeniu w toku toczącego się postępowania administracyjnego, zgodnie z 

przepisami KPA. Tak więc skarga ta  winna być przekazana do MOPS w Brzesku. Jeżeli 

Komisja  wyrazi zgodę,  to  przygotuje na najbliższą sesję RM projekt  stosownej  uchwały 

przekazującej  skargę do MOPS w Brzesku,  w celu rozpatrzenia  jej  w toku toczącego się 

postępowania administracyjnego. 

Drugie  pismo  –  /wniosek/  dotyczyło  przyznania  zasiłku  pielęgnacyjnego  oraz  pomocy 

żywnościowej. Z informacji uzyskanych w trakcie badania przedmiotowej sprawy wynika, iż 

Pan Glapiński zameldowany jest na terenie innej gminy. Zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, pomoc taka winna być udzielona przez Wójta Gminy w której składający 

skargę zamieszkuje.  Tak więc mając na uwadze powyższe -  wniosek o pomoc rzeczową i 

zasiłek  pielęgnacyjny  winien  być  przekazany  do  załatwienia  zgodnie  z kompetencjami 

Wójtowi Gminy Borzęcin.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następujące wnioski:

 Komisja zapoznała się ze skargą złożoną przez Pana Jacka Glapińskiego na Dyrektora 

MOPS w Brzesku z dnia 04.01.2010 roku, wysłuchała wyjaśnień Dyrektora MOPS 

Pani  Krystyny  Put  oraz  zapoznała  się  ze  stanowiskiem  Radcy  Prawnego  w 

przedmiotowej  sprawie.  Po  analizie  całości  przedstawionych  dokumentów, 

stwierdzono, iż w sprawie objętej skargą toczy się postępowanie administracyjne, tak 
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więc,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  na  tym  etapie  postępowania  Rada 

Miejska nie jest władna do jej załatwienia. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

 Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Jacka Glapińskiego z dnia 04.01.2010 r. w 

którym ww.  zwrócił  się  z  prośbą  o  przyznanie  Mu  zasiłku  pielęgnacyjnego  oraz 

pomocy  żywnościowej  przez  MOPS  w Brzesku.  Komisja  wysłuchała  wyjaśnień 

Dyrektora  MPOS  Pani  Krystyny  Put  oraz  zapoznała  się  ze  stanowiskiem  Radcy 

Prawnego  w przedmiotowej  sprawie.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  składający  prośbę  jest 

mieszkańcem Gminy Borzęcin - wniosek o pomoc rzeczową i zasiłek pielęgnacyjny 

winien  być  przekazany  do  załatwienia  zgodnie  z kompetencjami  Wójtowi  Gminy 

Borzęcin. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Ad 4.

Sprawy bieżące i wolne wnioski – w tym:

 omówienie pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną;

 omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

1) 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.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka przedstawiła Radnym treść pisma – wg 

załącznika do protokołu.

Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następującą opinię:

1) Komisja zapoznała się z pismem Pana Bogdana Zachary z dnia 29.12.2009 roku 

w sprawie prośby o udzielenie pisemnej informacji czy w budżecie na 2010 rok 

została ujęta do remontu droga gminna – ul. Na Stoku.
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2) 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.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka przedstawiła Radnym treść pisma – wg 

załącznika do protokołu.

Radna  Katarzyna  Pacewicz  Pyrek –  w  sprawie  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego  terenu  na  Os.  Jagiełły  -  wyjaśniła,  że  na  następne  posiedzenie  Komisji 

Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa  zostanie  zaproszony  właściciel 

tego terenu w celu przedstawienia Mu możliwości wymiany tego gruntu na inny z zasobów 

Gminnych. Co do zapisu w pkt. 2, na kolejnym posiedzeniu Komisja ma zamiar jechać na 

wizję lokalną i dopiero będzie podejmować wnioski.

Przewodniczącą Komisji Marię Kądziołkę:

• zaniepokoił  fakt,  iż  miejsca  postojowe  na  parkingu  przy  os.  Jagiełły  mają  być 

przeznaczone tylko dla  mieszkańców tego osiedla.  Co będzie  jeżeli  ktoś  inny,  np. 

osoba,  która  przyjedzie  w  odwiedziny  do  znajomych,  czy  rodziny  zaparkuje  tam 

samochód? Zdaniem Przewodniczącej ten zapis  powinien być zmieniony. Również 

winna  być  rozważona  sprawa  związana  z  propozycją  ogrodzenia  parkingu. 

Ogrodzenie takie zapewne będzie bardzo drogie, czy nie lepiej ogrodzić place zabaw, 

a nie parking. Poddaje to pod rozwagę wszystkim zainteresowanym.

• sprawa związana z pismem dotyczącym wyrażenia zgody na przeznaczenie terenów 

pod budownictwo jednorodzinne.  Zapytała, czy teren o którym mowa będzie objęty 

miejscowym planem zagospodarowania ?
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Zapytała  również co oznacza zapis  „zmiana terenów dokonywana byłaby w trybie 

wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy”?   

Zwróciła uwagę na fakt, iż decyzje o warunkach zabudowy wydawane są dla terenów 

dla których nie ma opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 

z ustawą                           o zagospodarowaniu przestrzennym muszą być spełnione 

przesłanki wymienione w ustawie, aby można było wydać decyzje o WZiZT. Jeżeli 

warunki będą spełnione, to decyzja taka musi być wydana. Co będzie, jeżeli osoba 

mająca działkę w środku tego terenu wystąpi o wydanie decyzji o WZiZT. Nie będą 

spełnione  żadne  warunku  umożliwiające  wydanie  takiej  decyzji.  Co  z  drogami 

dojazdowymi? Bardzo prosi            o wyjaśnienie wątpliwości. 

Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Roman Olchawa odpowiedział, że 

teren nie będzie objęty planem zagospodarowania miejscowego. Jeżeli chodzi o zapis w pkt. 2 

– to na razie jest to tylko projekt. Ostateczny zapis będzie wyglądał inaczej. Przypomniał, że 

do tej pory ten teren był przeznaczony na cele rekreacyjne i sportowe. Chodzi tylko o to, aby 

przeznaczyć go pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel – to zapytanie ze strony Pana Burmistrza ma na 

celu wyrażenie opinii Radnych w tej kwestii.

Przewodnicząca Komisji Maria Kądziołka uważa, że wyjaśnienia Pana Kierownika 

niczego nie rozjaśniły. Bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest przeznaczenie tych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową,  tym bardziej,  iż  teren  ten  wkoło  jest  zabudowany i  może  tutaj 

powstać ładne osiedle mieszkaniowe. Aby ułatwić mieszkańcom możliwość zabudowy tego 

terenu  należy  zastanowić  się  nad  wykonaniem  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego dla tego terenu.
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Po dyskusji i analizie Komisja podjęła następujące wnioski:

Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Brzeska z dnia 06.01.2010 roku i wnioskuje:

 Aby w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu na Os. Jagiełły 

zmienić  zapis  „ogrodzony  parking  obejmujący  miejsca  postojowe  pod  samochody 

osobowe z wyłącznością postoju tylko pojazdów mieszkańców os. Jagiełły” i nadać 

mu brzmienie „obejmujący miejsca postojowe pod samochody osobowe”. Głosowano 

pozytywnie jednogłośnie.

 O  wykonanie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  terenów 

pomiędzy ulicami: Jasną, Wiejską, Czarnowiejską i projektowanym przedłużeniem ul. 

Konstytucji. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

 O  przeznaczenie  terenu  pomiędzy  ulicami:  Jasną,  Wiejską,  Czarnowiejską  i 

projektowanym  przedłużeniem  ul.  Konstytucji  pod  budownictwo  mieszkaniowe 

jednorodzinne. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Maria 

Kądziołka podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Posiedzenie trwało od godziny 1300 do godziny 1520.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
        Rady Miejskiej w Brzesku

Protokołowała

  mgr Maria Kądziołka
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