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           BURMISTRZ BRZESKA  

 

       Pan GRZEGORZ WAWRYKA  

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.1.2016.MK                  Brzesko, dnia 20.01.2016 r.  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  20 stycznia 2016 
roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  
 

1. Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 

podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy 

Brzesko; Głosowano jednogłośnie  

2. Komisja Gospodarki Finansowej przyjęła informację na temat działalności Spółki 

MPK w Brzesku w latach 2015/2016 i pozytywnie  opiniuje prognozę działalności 

Spółki na rok 2016 przedstawioną przez Pana Prezesa. Głosowano 

jednogłośnie 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyznaczenie nowego terminu 

spotkania dot. opracowania ostatecznej koncepcji gospodarki ściekowej  Gminy 

Brzesko  w zakresie rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz budowy oczyszczalni ścieków. Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 tysięcy 

złotych z nabycia nieruchomości do zasobów gminy w roku 2016 na wykup 

działki  nr 1247 w Jadownikach pod wykonanie odwodnienia ulicy Małopolskiej. 

Głosowano jednogłośnie 

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

koncertowej w budynku Domu Ludowego w Jadownikach. Głosowano 

jednogłośnie 

6. Komisja wnioskuje o przesunięcie kwoty 1.247,849 złotych ze „Schetynówki” na 

zadanie modernizacja dróg gminnych w tym drogi osiedlowe z wymienieniem w 

zakresie rzeczowym poszczególnych propozycji przedstawionych przez Pana 

Kierownika  Henryka Pielę , bez kwot : 

 Wykonanie chodnika na ul. Brzezowieckiej; 

 Budowa małego ronda na skrzyżowaniu ul. Brzezowieckiej- L.Piłsudskiego;                                                                                                

 Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego, II-części Placu Żwirki i Wigury   wraz 

z remontem części ul. Uczestników Ruchu Oporu;  

 Wykonanie chodnika na ul. Przemysłowej;                                                                           
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 ul. Kusocińskiego -2 etap;                                                                                

 ul. Browarna – droga wewnętrzna; 

 ul. Zachodnia  - dofinansowanie PROW 1/2                       

 ul. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej - dofinansowanie PROW  ½;                                                

 Parking-Okocim 1000 m2 wraz z krawężnikami;                                        

 Jasień – odc. ul. Wiśniowej;                                                                           

 Brzesko-ul.Ogrodowa – chodnik na południowej części do ul. Królowej Jadwigi 

wraz z zatoką prawoskrętu; 

 Szczepanów – ulica boczna do ul. Św. Stanisława;                                       

 Projekt ul. Miłej w Brzesku;                                                                          

 Mokrzyska - budowa ul. Dobrego Pasterza – planowane zgłoszenie   do PROW; 

 Projekt ul. Zacisze w Brzesku;                                                                            

 Budowa zatok parkingowych na os. Jagiełły,                                                     

 Sterkowiec-ogrodzenie boiska;                                                                       

 Kontynuacja budowy drogi JP II;                                                                     

 Sterkowiec-kontynuacja ul. Dębowej;                                                              

 Budowa w ul. Wakacyjna, Jesienna kanalizacji opadowej;                                     

 Bucze-remont ul. Trakt Szczepanowski, dofinansowanie PROW;                                                                                                                                      

 Wokowice – remont drogi do stadionu;                                                            

 Jadowniki – przejście piesze na Gawrońcu;                                                       

 Jadowniki – remont drogi „Pabianka”   ; 

 Kanalizacja ul. Szczepanowska – zadanie nie ujęte w tej kwocie wynikające z 

potrzeb.                                                                        

 Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie opiniuje  przedstawiony projekt 

budżetu Gminy Brzesko na rok 2016 wraz z poprawkami i uwagami zgłoszonymi 

do Protokołu. Głosowano jednogłośnie 

 

8. W związku z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej Komisja Gospodarki 

Finansowej wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydanie decyzji nakazujących 

podłączenie się do miejskiej sieci kanalizacyjnej tym mieszkańcom, którzy nie 

mają szamb lub oczyszczalnie przydomowe nie spełniają  odpowiednich 

warunków. Głosowano jednogłośnie 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

 Finansowej RM w Brzesku  

 

………………………………………… 

             Jarosław Sorys  
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