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       BURMISTRZ BRZESKA  

       GRZEGORZ WAWRYKA  

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.8.2016.MK            Brzesko, dnia 29.08.2016.MK  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  29 sierpnia 2016 

roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;  

2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2. Komisja zapoznała się z informacją o wpływach do Budżetu Gminy Brzesko w 

podatkach dochodowych w latach 2012-2016  i przyjęła do wiadomości. 

Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja Gospodarki Finansowej  przyjęła do wiadomości informację na temat 

zadłużenia gminy i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o kontynuowanie działań 

mających na celu zwiększenie dochodów Gminy Brzesko w szczególności  

przygotowania strefy gospodarczej w Buczu . Głosowano jednogłośnie  

 

4.  Po odczytaniu pisma Pani J.P dot. szkód wyrządzonych przez dziki, komisja 

przyjmuje pismo do wiadomości i zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza 

Brzeska o zorganizowanie spotkania z Kołami Łowieckimi z terenu Gminy 

Brzesko  by ponownie przedstawić uciążliwość problemu i podjęcie 

stosownych koniecznych rozwiązań. Głosowano jednogłośnie   

5. Komisja  przyjęła do wiadomości szczegółowo przedstawione informacje przez 

Panią Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Marzenę Zacher z 

realizacji dochodów budżetu Gminy Brzesko z tytułu podatków od osób 

fizycznych i prawnych za I półrocze 2016 r. i pozytywnie ocenia podejmowane 

działania w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie   

6.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na posiedzenie 

Komisji Gospodarki Finansowej  informacji dot.  ilości  sieci kanalizacyjnych na 

terenie Gminy Brzesko oraz braku przyłączy gospodarstw  do sieci 
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kanalizacyjnej tj. ile  budynków  i gospodarstw jest nie podpiętych do sieci 

kanalizacyjnej. Głosowano jednogłośnie 

  

7. Komisja wnioskuje, aby objąć  projektowaniem teren parkingu i drogi 

pomiędzy  RCKB , a Placem Kazimierza Wielkiego pod kątem rewitalizacji tego 

terenu. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja wnioskuje  o przedstawienie komisji Gospodarki Finansowej 

informacji w zakresie  możliwości pozyskania środków finansowych 

zewnętrznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscowościach w których nie ma możliwości budowy kanalizacji. 

Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja zapoznała się , przyjęła do wiadomości i pozytywnie ocenia stan 

przygotowań zadań inwestycyjnych do udziału w programach zewnętrznych.  

Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja Gospodarki Finansowej  wnioskuje o rozpoczęcie prac budowy sieci 

kanalizacyjnej w Jadownikach i rozbudowę oczyszczalni ścieków „Zajazie” 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz zintensyfikowanie działań pod 

kątem pozyskiwania środków zewnętrznych na działania wodno – 

kanalizacyjne przez Spółkę RPWiK.   Głosowano jednogłośnie 

 

 

Przewodniczący Komisji  

Gospodarki Finansowej RM w Brzesku  

………………………………………………….. 

Jarosław Sorys  


