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           BURMISTRZ BRZESKA  

 

        Pan GRZEGORZ WAWRYKA  

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.4.2016.MK    Brzesko, dnia 21.04.2016.MK  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  21 kwietnia 2016 
roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  
 

1. Pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; - głosowano 

jednogłośnie  

2) regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Brzesko; - głosowano jednogłośnie  

3) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Jadownikach; -głosowano 

jednogłośnie 

  

2. Komisja wnioskuje o przygotowanie na najbliższą sesję Rady 

Miejskiej zaktualizowanej treści Apelu w sprawie  dot. zmiany 

przepisów prawnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

Głosowano jednogłośnie 

  

3. Komisja wysłuchała informacji Prezesa Spółki BZK w Brzesku na temat 

funkcjonowania Spółki BZK. 

 

4.  Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z Gospodarki Odpadami w Gminie Brzesko oraz działania 

podejmowane przez Wydział w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie 

 

5. Komisja wnioskuje o przygotowanie w roku bieżącym projektu 

modernizacji kortu tenisowego przy Publicznym Gimnazjum w 

Jadownikach. Głosowano jednogłośnie  

 

6. Komisja wysłuchała informacji Naczelnika Wydziału EKiS na temat 

zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

adaptacji pomieszczeń w PSP nr 2 w Jadownikach dla potrzeb 

przedszkola i pozytywnie ocenia zakres prowadzonych tam prac jak 

również pozytywnie opiniuje przedstawione informacje na temat stanu 

sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko. 

Głosowano  jednogłośnie  
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7. Komisja wnioskuje do Burmistrza  aby zintensyfikować i przyspieszyć 

działania związane z przeniesieniem jadłodajni Caritas  z budynku 

MOPS. Głosowano jednogłośnie  

 

8. Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione informacje na temat 

kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Brzesko. 

 

9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano zbycie działki nr 5914 położonej 

w Jadownikach o powierzchni 0, 15 ha na rzecz pana J.N zgodnie z 

obowiązującą procedurą. 

 

10. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek dot. zbycia 

działki nr 2908 o pow. 0,25 ha położonej w Mokrzyskach własności J.K 

w zamian za działkę własności Gminy Brzesko nr 3037/2 o pow. 0,9356 

ha zgodnie z obowiązującą procedurą.  

 

11. Komisja zapoznała się z pismem Związku Strzeleckiego „Strzelec” 

w sprawie przydziału z zasobów  gminy lokalu dla potrzeb jednostki 

oraz odpowiedzią UM dot. braku możliwości gminy w tym zakresie. 

 

12. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z 

zakresu umorzonych należności oraz pozostałych ulg za rok 2015. 

 

Przewodniczący komisji  

Gospodarki Finansowej RM w Brzesku 

…………………………………………………………………………………… 

Jarosław Sorys  

 

 


