PROTOKÓŁ Nr 8 /2011
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 2 września 2011 roku.
Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Radny Stanisław Góra.
Przewodniczący komisji powitał zebranych na posiedzeniu komisji członków komisji, oraz
zaproszonych gości i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia.
Projekt porządku posiedzenia został przyjęty przez komisje jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski .

Ad.1.Przewodniczący komisji Gospodarki Finansowej Stanisław Góra przedstawił pod
głosowanie protokół z komisji, odbytej w dniu 22 czerwca 2011 roku - został przyjęty przy 1
głosie wstrzymującym.
Ad.2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Naczelnik Barbara Odron-Ferenc omówiła projekty uchwał w sprawach:
o zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011 - Głosowano jednogłośnie;
o zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 2011r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022 Głosowano jednogłośnie;

ad.3. W sprawach bieżących komisja omówiła:
o radny Stanisław Góra poruszył temat parkowania na ulicy Berka Joselewicza w
Brzesku, szczególnie na podjazdach do budynków mieszkalnych. Pojawiły się w
ostatnim czasie zgłoszenia mieszkańców którzy parkując samochody na
podjeździe płacą kary za brak opłaty. Z relacji tych mieszkańców wynika, że
parkingowi całą winą za taki stan rzeczy obarczają Radę Miejską informując że
to RM podjęła taką Uchwałę.
Radna Maria Kądziołka powiedziała, takie przypadki i zachowania parkingowych powtarzają
się bardzo często. Do niej również zgłosiła się mieszkanka Brzeska na którą nałożono karę za
parkowanie na nie oznaczonym miejscu tj. wjeździe na posesję.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk odpowiedział- nie jest prawdą, że jest taki zapis w uchwale
o pobieraniu opłat parkingowych na miejscach nie oznaczonych, a tym bardziej na podjazdach i
należy takie nieprawdziwe informacje dementować i zgłosić Panu dyrektorowi BOSiR.
Na zapytanie członków komisji Burmistrz Grzegorz Wawryka i Naczelnik Józef Cierniak
przedstawili informacje dot. ilości zapisanych dzieci z Wokowic do szkoły w Sterkowcu i
Szczepanowie, oraz jak przebiega dowóz dzieci z Wokkowic do Szczepanowa.
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Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady komisji trwały od godz.9.15-10.00

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI GOSPODARKI
FINANSOWEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
STANISŁAW GÓRA

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska

