Protokół Nr 32/2013
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
29 lipca 2013 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radny Stanisław Góra – Przewodniczący komisji:
Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego komisji;
Radny Franciszek Brzyk - członek komisji;
Radny Leszek Klimek – członek komisji.
Radny Tadeusz Pasierb – członek komisji;
Radny Krzysztof Ojczyk – członek komisji.

7.

Radny Adam Smołucha- nieobecny.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Skarbnik Gminy - Celina Łanocha;
 Inspektor GGMR- Małgorzata Serafin;
Posiedzenie

Komisji

Gospodarki

Finansowej

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

otworzył

Przewodniczący Komisji Stanisław Góra. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra przedstawił proponowany porządek obrad –
Proponowany porządek posiedzenia:

1.

Przyjęcie

protokołu

z

poprzedniego

posiedzenia

komisji.

2.

Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów

uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. sierpień .br.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
Przewodniczący Komisji Stanisław Góra, zapytał czy są uwagi do protokołu z ostatniego
posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie było,
wobec czego poddał pod głosowanie protokół Nr 31/2013 r. Protokół został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję Rady Miejskiej w mc. sierpniu.br.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013.
Radna Maria Kądziołka, zapytała o paragraf 10, co się jeszcze tutaj zmienia?
Skarbnik Gminy Celina Łanocha odpowiedziała, że paragraf jest od nowa, jako całość,
żeby się dobrze czytało. Teraz jest w treści jednolity.
Po przedstawieniu projektów uchwał oraz dyskusji - Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał w sprawach:
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013. Głosowano
jednogłośnie.
Na posiedzenie komisji przybyła Pani Małgorzata Serafin, która przedstawiła wniosek
w sprawie przedłużenia najmu pomieszczenia w Sterkowcu na rzecz telekomunikacji.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie najmu lokalu użytkowego
przez Telekomunikację Polską S.A. w budynku Domu Kultury w Sterkowcu na okres 3 lat.
Przewodniczący komisji Stanisław Góra, poruszył sprawę środków przeznaczanych na
drogi dojazdowe do pól. Zaapelował, aby sołtysi oraz przewodniczący osiedli wystąpili z
pismem do wojewody, marszałka, aby zwiększył pule pieniędzy.
Radna Maria Kądziołka, poruszyła sprawę placów zabaw na swoim osiedlu. MZGM
gospodaruje mieniem, które Gmina mu przekazała. Ostatnim czasem spacerowałam po
osiedlu, wstąpiłam na plac zabaw, który jest przy bloku Nr 6 na Ogrodowej, cały teren należy
do MZGM. Okazuje się że na huśtawce huśtają się dzieci, podchodzę na sugestię jednej
z matek, która tam była z dzieckiem. Huśtawka w fatalnym stanie, siedlisko urwane. Jakby to
dziecko spadło doszłoby do nieszczęścia. Wykonałam telefon do MZGM informując o tym
Pana Prezesa. To co wysłuchałam od Pana Mrzygłóda na Burmistrza, na Urząd na nas
wszystkich- to jest przerażające. Do niczego się Pan Prezes nie poczuwa, to są jego place
zabaw, On odpowiada za to. Stwierdził, że nie będzie się tym zajmował, bo to nie jego
sprawa. Stwierdziła jednoznacznie, że nie można tolerować tego co się dzieje.
Radny Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jest to kolejny brak kompetencji Prezesa MZGM.
Stwierdził,

że

należy

zmienić

sposób

zarządzania

tą

spółką.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 8:00 - 8:45

Przewodniczący Komisji Gospodarki

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
Stanisław Góra
protokołowała:
Joanna Szczepka

