
GRZEGORZ WAWRYKA  

       BURMISTRZ BRZESKA 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.9.2017.JS                                Brzesko, dnia 19 października 2017r.  

  

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 października 2017r. podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

1. Komisja przyjęła do wiadomości poprawki do uchwały w sprawie ustalenia 

określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Brzesko na realizację 

zadań inwestycyjnych Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 

na ogrzewanie proekologiczne i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie 

nowego projektu uchwały wraz z przyjętymi poprawkami na najbliższe posiedzenie sesji 

Rady Miejskiej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja przyjęła do wiadomości informacje dotyczącą przeprowadzonych kosztów 

remontów i zadań w placówkach oświatowych.  

3. Komisja przyjęła do wiadomości informacje w zakresie pozyskiwania inwestorów  

i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.  

4. Komisja zapoznała się z następującymi pismami i przyjęła je do wiadomości: 

- LKS ISKA Szczepanów dot. zaplanowania środków finansowych w Budżecie Gminy 

Brzesko na rok 2018 na modernizację obiektu sportowego w Szczepanowie.  

- w sprawie wniosku Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczącej 

niezagospodarowanego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wokowicach; 

- Dyrektora BOSiR w sprawie podwyżek wynagrodzenia dla pracowników BOSiR  

w Brzesku;  

5. Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

a) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za 

te usługi; /Głosowano: 4 za, jednogłośnie/ 

b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 



odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano: 

4 za, jednogłośnie/ 

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości  stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; /Głosowano:  

4 za, jednogłośnie/ 

d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; 

/Głosowano: 4 za, jednogłośnie/ 

e) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Brzesko; /Głosowano: 4 za, 

jednogłośnie/ 

f)  zmiany nazwy ulicy „ Wincentego Zydronia” na ulicę „Ciepłą” w Brzesku; 

/Głosowano: 2 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw/ 

g) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Brzesku; /Głosowano: 4 za, 

jednogłośnie/ 

h) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; /Głosowano: 5 za, 

jednogłośnie/ 

i) zmiany uchwały Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

/Głosowano: 5 za, jednogłośnie/ 

j) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; /Głosowano:  

5 za, jednogłośnie/ 

k) zmiany uchwały Nr LVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 czerwca 

2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu: 

/Głosowano: 5 za, jednogłośnie/ 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku 

Jarosław Sorys 

 


