
GRZEGORZ WAWRYKA

BURMISTEZ BRZESKA

Nasz znak : 8R.1X.0014.1.3.2016.JS Brzesko, dnia 23 marca 2016 r.

/rd,
Uprzejmie informujq, ie na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady

Miejskiej w Brzesku odbfim w dniu 23 marca 2016 podiete zostaly nastqpujqce wnioski

i opinie:

1. Komisja przyjqla do wiadomoici dziatalnoii sp6lki MPEC z uwzglqdnieniem wyniku

finansowego sp6tki oraz przedstawionych plan6w na kolejne lata. Glosowano jednoglosnie.

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby priorytetowo potraktowad zadanie

dotyczqce adaptacji pomieszczei Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2 w Jadownikach na

potrzeby przedszkola tak, aby nowe oddzialy przedszkola uruchomid od wrzejnia 2016r.

Glosowano jed nogloSnie.

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie pod wzglqdem formalno-

prawnych moiliwodci polqczenia plac6wek o5wiatowych w Zesp6t Szkolno-przedszkolny w

Jadownikach. Glosowano jednoglo6nie,

4. Komisja wysluchala informacji na temat realizacji wplyw6w do bud2etu z tytulu

podatk6w i oplat lokalnych za 2015 rok i pozytywnie opiniuje pracq wydzialu podatk6w

lokalnych i oplat. Glosowano jednoglo5nie.

5. Komisja zaopiniowala nastepujqce projekty uchwal w sprawach:

a. zmiany uchwaty Bud2etowej Gminy Brzesko na rok 2016; glosowano

jednogloinie;

b. zmiany Uchwaty Nr XXI/14812O16 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia

28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy

Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej : glosowano 5 za, 1 wstrzymujecy, O

przeciw.

c. Pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego; glosowano jednoglosnie

d. uchwaly zmieniajqca uchwale Nr Vlll/49/201! w sprawie przystqpienia do

sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy

Brzesko o nazwie,,Brzesko-Granice"; glosowano jednoglosnie;
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e. uchwaty zmieniajaca uchwate Nr Vlll/50/2011 w sprawie przystapienia do

sporzQdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Brzesko o nazwie ,,Brzesko-Dzielnica Przemyslowa"; glosowano jednogloSnie;

f. nie wyraienia zgody na wyodrqbnienie w budiecie gminy 6rodk6w stanowiqcych

fundusz solecki; glosowano jednoglo5nie;

g. zmiany zalqcznika Nr 2 do Uchwaty Nr XXll/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z

dnia 29 lutego 2016r w sprawie wzoru deklaracji o wysokoici oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej ptzez wtajcicieli

nieruchomoici na terenie Gminy Erzesko. glosowano jednogtojnie;

6. Komisja poz6ywnie jednoglo6nie zaopiniowala zbycie dzialek o Nr 164/3, 648/8,767 /4,

76616,766/5 poto2onej w obrqbie ulic Wiejska -W. Kossaka oraz zbycie dzialek o Nr 741 i

742/8 poloionej przy ul. Wiejskiej.

7. Komisja pozytywnie lednogloinie zaopiniowala zbycie dzialki Nr 467 /L7 potoionej

w Brzesku.

8. Komisja pozytywnie jednogloinie opiniuje przedstawionq koncepcje utworzenia

Gminnego Parku Wypoczynku iRekreacji w Brzesku przedstawion4 przez Kierownika ITK

Urzqdu Miejskiego w Brzesku. Glosowano jednoglo5nie.

9. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwaty w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc

sprzeda2y napoj6w alkoholowych oraz ustalenia liczby punkt6w sprzedaiy napoj6w

zawierajqcych powyiej 4.5% alkoholu do spo2ycia poza miejscem sprzedaiy oraz w

miejscu sprzedaiy-(przesuniqcie o 5 punkt6w na sprzedai detalicznq). Glosowano 4 za, 1

przeciw.

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjecie prac zwiqzanych ze zmiane

uchwaly dotyczqcej diet dla sottys6w. Glosowano jednoglognie.

11. Komisja pozytyrirnie jednogloinie przyjqla stawke do przetargu zgodnie

z przedstawionq propozycjq Wydzialu GGMiR Urzqdu Miejskiego w Brzesku tj. Rynek 24,

stawka- parter: 50,00 zl. za 1,0 m 2(netto), piwnice 5,00 zl. za 1,0 m 2 (netto).

12. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup fortepianu na potrzeby sali

koncertowej Domu Ludowego w Jadownikach. Glosowano jednoglosnie.

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiqkszenie w 2016r. jrodk6w finansowych

na dzialalnoii klub6w sportowych i stowarzyszeri. Glosowano jednogloinie.



14. Komisja przyjqla do wiadomoici pismo Pana H.A w sprawie wykonania o6wietlenia wraz

wykonaniem chodnika na ulicy Granicznej w Porqbie Spytkowskiej.

15. Komisja zapoznala siq z pismem Pana E.S, Prezesa Sqdu Rejonowego w Brzesku,

Dyrektora SQdu Rejonowego w Brzesku w sprawie przyznania lokalu komunalnego i

przyjqta je do wiadomoici.

16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w ramach wolnych irodk6w finansowych,

przystqpid do rozbudowy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku. Glosowano

jednogloSnie.
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