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Uprzejnie infornujq,
Fiuansowej Rady Uiej shiej
2 015 roku podjqte zostaly

Pozytf,wnie jedrogloiaie zaopiuiowano projekt uchwaly
w sprawie zuiauy Uchwaly Budietorej Gaiay Brzesko na rok
2Ot6 t

Komisja GospoA.rki Eiuausowej pozytlmnie zaopiaiorala
stawki czfruszu najmu staDowiq,ce stawki rrymolarcze do
plzetargru aa najem lokali u2ytkorycb po}'oioDych w budynkach
zarzerdza,aych przez !{ZGI'i Brzesko, zlokalizowaaych w Brzesku,
przy ulicach:

o PIac Zwirki i Wigrury nr ? - lokal o powierzchai z 25,L4
m2 poloioay Ea parterze przezaaczouy aa dziala1ao66
uslugowo - handJ.owq,

ryrolaweza miesigczua stawka czyr!,Ezlt do plzetargu ua Dajem
ww. loka1u uiytkowego flfrDosi: 45,OO zl za 1,0 m2 netto.

o u]. . K.reta !r 1 - Ioka1 o powierzcbai t 24,5O n2 polo2ouy
Da parterze budynku uEytuowaDego u zbiegru ulic Kletej
i Gtowackiego, lokal jest przezaaczony na dzialalao66
hand1ow4.

- wf,rolawcza niesigczaa stawka czyrnszlt do przetargu na aajem
wr. loka1u uiytkowego syaosi: 52,00 zL za !,0 n2 netto.

o u1 . Ogrodowa 5- ].oka]. uiytkowy, o powierzchai:80,3o n2
p,rzezuaczony na dzia}al.aoS6 - uslugowo-haadlowa,.

- wlmolawcza uiesigczua Etawka czyrrtazrl. do przetargu na uajeu
ww. loka1u uiytkowego ry.uosi: 16,00 zL za L,O m2 netto.

Do powyzszych sEasek czynszu zoatanie doliczony podaEek VAT w
wysoko6ci 23t. Glosowano jednoglognie

ie ua posiedzeaiu Komisji- Gospodarki
w Brzeaku odbyttrn w dniu 22 wrzejr.La
uastgpuj4ce wuioski i opinie :

1.

1l

nd



(

Komisja wuioskuje do BurEiatrza BrzeEka o przygotowauie
planu zagoapodarowaDia Vtzg6rza Bocheniec w ilado$rikach.
Glosowaao jednoglo6aie

Kouisja waioskuje do Burniatrza Brzeaka o dokoaanie wyboru
aajlepszego wariaotu riei:y widokorej ua Bochericu i zleceuie
wykooaaia projektu. Glosowano je&oglogaie

Kouisja waioskuje o rozpoczecie prac przygotowawczyeh r
ceLu zorganizowaaia foruu przedsiqbiorc6w brzeskich.
Glosowaao jednogloSoie

Komisja przyjg}a do wiadono6ci infornacje Biura plomocji
IIM w Brzesku z realizacji dzia]ari kulturalaych w roku
biei4c1m.

Komisja cospodalki Sioausowej zapozuala siq j. przyjeta do
wiadomoSci sprawozdaoie z realizacji budietu &i.Dy Brzeako
za I p6lrocze 2016 roku.

8. Pozytf'wuie zaopiniowano projekt uchwaty w sprawie vryraienia
zgody oa zawarcie aa okres dziesigciu lat kolejnej umory
lajmu dotycz4cej lokalu uiytkowego stanowiecego cze66
nierucbomoSci zabudowauej obiekteu Domu Kultury w
miej scowosci Sterkowiec przy ul . Sosnowej 18, oznaczonej
truueren ewideacyjaym 533/4. Glosowaao je&oglo6uie

Komisja przyjgla do wiadomoSci pismo Pana .r.C dot. ujqcia
w projekcie Bud2etu GmiDy na rok 2Ot1 odwodnienia uI .

iI. traEtego w Uokrzyskach.

10. Konisja Gospodarki Fiuaasowej przyjgla do wiadomoSci
waioski zloioae przez solectwa, osiedla i mieszkaric6w do
projektu budietu na rok 201?. Komisja ustosuukuje sig do
prze&iotowych wniosk6r po zapoznaniu sie z projektem
bud2etu gnniny na rok 2OL1 przed.l.oioayn pzzez, paaa
Burmistrza zgodnie z temitreD :

o Waiosek Zarzadu OsiedLa Kopaliny - Jagiell.y;
. YlEiosek Zarzqld1u Osied]'a Brzezowieckiei
o $Iaioeek PaDa S. C z okrzys.k,
. Ittriosek Solectra Szczepaa6w;
o ltaiosek Paaa E.A z Porqby Spytkowskiej,.
. WD.iosek OsiedLa ZieloEka,
. Waiosek Osiedla Ko6ci.uszki - Ogrodowa;
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o 9laiosek RadDego Stauislara G6ra.

Pozostale wnioski beda
posiedzeniach kouisj i.

pr zyjmowane kolej nych

Przewodnicz4cy Kouis j i Gospodatki Finaosowe j

3lStrona


