Protokół Nr 8 / 2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytego
w dniu 16 września 2011 r.
Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Leszek Klimek

przewodniczący

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu i przedstawił
proponowany porządek posiedzenia komisji ze zmianami.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja Dyrektora BOSiR w Brzesku na temat wpływu do
budżetu gminy z tytułu prowadzonych parkingów.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I
półrocze 2011 r.
4. Ocena realizacji inwestycji i remontów w Gminie Brzesko z
zakresu gospodarki komunalnej.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 5 sierpnia 2011 r. został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2. Informacja Dyrektora BOSiR w Brzesku na temat wpływu do budżetu
gminy z tytułu prowadzonych parkingów.
Informacje na temat wpływów do budżetu gminy jak również windykacji opłat
parkingowych wg. załącznika do protokołu komisji przedstawił dyrektor BOSiR
Marek Dadej.
W dyskusji komisja analizowała:
o przybliżone koszty urządzenia biura klienta i utrzymania parkingowych,
o wysokości prowizji dla punktów sprzedających karty parkingowe,
o kosztów utrzymania pracowników obsługujących parkingi, w chwili
obecnej w Biurze Obsługi Klienta w Brzesku jest 6 pracowników, ale jest
potrzeba dodatkowego zatrudnienia do 8 osób.
o Radny Jerzy Gawiak poruszył problem związany z blokowaniem przez
parkujących wyjazd z Placu Żwirki i Wigury,
o Radny Leszek Klimek poprosił o wyjaśnienie tematu dot. parkowania
przez mieszkańców na podjazdach do prywatnych posesji i obciążania ich
przez parkingowych opłatami z tego tytułu.
o Komisja omówiła temat związany z odpowiednim odśnieżaniem
parkingów w czasie zimy .
o Radny Bogusław Babicz zawnioskował o rozszerzenie strefy płatnego
parkowania na ul.Kościuszki w Brzesku, od budynku sądu w górę.
o Radny Edward Knaga zawnioskował o urządzenie miejsc parkingowych
na Placu Kazimierza Wielkiego.

o Na wszystkie zapytania członków komisji odpowiedzi udzielił Dyrektor
Marek Dadej.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:
1. Komisja wnioskuje o rozszerzenie strefy płatnego parkowania, na
odcinku ulicy Kościuszki
w Brzesku, od ulicy Słowackiego do
skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje o przeanalizowanie możliwości utworzenia miejsc
parkingowych na Placu Kazimierza Wielkiego w Brzesku. Głosowano
jednogłośnie
3. Komisja Rewizyjna pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek Dyrektora
BOSiR w Brzesku o zwiększenie o 2 etaty zatrudnienia w Strefie
Płatnego Parkowania.
4. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Dyrektora BOSiR w Brzesku
na temat
wpływów do budżetu gminy
z tytułu poboru opłat
parkingowych.
Ad.3. Skarbnik Gminy Celina Łanocha omówiła wg. załącznika do protokołu
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011 r.
Pani Skarbnik omówiła dochody i wydatki budżetowe w pierwszym półroczu 2011r.,
oraz występujące zagrożenia w realizacji dochodów gminy.
Po wysłuchaniu pani skarbnik komisji podjęła opinię:
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza
Brzeska z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
Ad.4. Ocena realizacji inwestycji i remontów w Gminie Brzesko z zakresu
gospodarki komunalnej.
Informacje w temacie jw. przedstawili komisji Naczelnik Bogdan Dobranowski i
Kierownik Henryk Piela.
Kierownik Henryk Piela przedstawił jak wygląda utrzymanie dróg gminnych i
chodników na terenie miasta i gminy Brzesko .W chwili obecnej wszystkie założone do
realizacji drogi zostały wykonane w 90 %. Te zadania które zostały założone zostały już
częściowo zrealizowane a na całkowitą ich realizację braknie w budżecie kwoty w
wysokości około 15 tysięcy złotych .
Gmina Brzesko w ostatnim czasie pozyskała z budżetu województwa środki finansowe w
wysokości 110 tysięcy, są to środki na realizację zadań popowodziowych.
Radny Jerzy Gawiak zapytał, jak postępują prace związane z przygotowaniem
projektu technicznego na budowę chodnika w Jadownikach przy ul. Staropolskiej jak
również poszerzenia chodnika na moście w Jadownikach przy ul. Środkowej.
Radny Stanisław Góra powiedział, w ostatnim czasie został położony przez powiat
asfalt na ul. Skalnej w Porębie Spytkowskiej. W ulicy są położone przepusty drogowe
odprowadzające wodę opadową. W ostatnim czasie bardzo nasilił się ruch tirami na tej
ulicy i zachodzą obawy czy te przepusty wytrzymają taki tonaż.

Radny Edward Knaga zwrócił uwagę na pilną potrzebę ustawienia odpowiednich
znaków drogowych koło bloków przy „starym szpitalu”. W chwili obecnej nikt nie
przestrzega tam zasad ruchu drogowego. Wg. radnego winny tam być namalowane
znaki poziome dla bezpieczeństwa dzieci.
Ponadto radny przypomniał, że jest około 12 wniosków mieszkańców z osiedla Jagiełły
którzy wnoszą o zamontowanie wiaty przystankowej na przystanku na osiedlu Jagiełły,
tym przystanku o który awanturuje się Pan Ignacok. Są to ludzie starzy, schorowani
którzy często jadą na rehabilitację do szpitala i korzystają z tego przystanku.
Radny Bogusław Babicz zapytał, czy są plany budowy chodnika przy ul. Konstytucji
3 Maja w Brzesku.
Radny Jerzy Gawiak zapytał naczelnika Bogdana Dobranowskiego, powiat wykonuje
projekt budowy chodnika dla pieszych przy ul.Staropolskiej, czy będzie dotacja gminy
na ten cel?
Bogdan Dobranowski odpowiedział- zawsze w takich przypadkach gmina
dofinansowywuje wspólne zadania inwestycyjne.
Następnie komisja omówiła temat zjazdu z autostrady i modernizacji ulicy Leśnej w
Brzesku.
Radny Edward Knaga zwrócił uwagę na parkujące samochody na nowym rynku w
Brzesku.
Bogdan Dobranowski odpowiedział, projekt nowego rynku przewiduje tylko ruch dla
dostawców.

ad.5.
W sprawach bieżących komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.8.00-11.30
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