
       GRZEGORZ WAWRYKA  

       BURMISTRZ BRZESKA 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.2.2016.JS                                  Brzesko, dnia 22 luty 2016 r.  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 22 lutego 2016 podjęte zostały następujące wnioski i 

opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości likwidacji II strefy na 

linii Nr 9 w Okocimiu. Głosowano jednogłośnie.   

2. Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

a. zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; głosowano jednogłośnie;  

b. 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 : głosowano 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.   

c. w sprawie ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku. Głosowano 5 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

d. w sprawie zawarcia przez Gminę Brzesko umowy partnerskiej z Wojewodą 

Małopolskim dotyczącej realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja wybranych 

cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, 

Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego, jako 

zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym”; Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania BOSiR i pozytywnie opiniuje 

funkcjonowanie i działania BOSiR. Głosowano jednogłośnie. 

4. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat działalności Biura Promocji  

i pozytywnie opiniuje informację przedstawioną przez Kierownika Biura Promocji, 

jednocześnie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o objecie Pikniku Wojskowego  

w Mokrzyskach patronatem Gminy Brzesko i nadania temu wydarzeniu odpowiedniej 

rangi. Głosowano jednogłośnie.  



5. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje przeznaczenie rezerwy celowej na 

modernizację dróg gminnych w tym drogi osiedlowe.  

6. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” w sprawie 

przeznaczenia środków finansowych na zorganizowanie Konferencji „Rola rodziny 

Goetzów Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Południowej w XIX 

i XX wieku”, jednocześnie komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do 

rodziny Goetzów o rozważenie możliwości przekazania eksponatów do tworzącego się 

Muzeum. Głosowano jednogłośnie.  
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