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         BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                           GRZEGORZ WAWRYKA 

 

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1. 8 2017.MK                 Brzesko, dnia 25.09. 2017 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 21 września 2017 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości informację na  temat prowadzonych działań 

kulturalnych i pozytywnie ocenia realizację tych działań przez Biuro Promocji. 

Głosowano jednogłośnie  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o zabezpieczenie w budżecie gminy 

Brzesko środków finansowych  na utrzymanie bieżące  budynku przy ul. 

Puszkina 4, na potrzeby działających tam Stowarzyszeń. Głosowano 

jednogłośnie 

3. Komisja pozytywnie ocenia działalność Biura Funduszy Europejskich dot. 

wykorzystania dotacji z programów unijnych i krajowych.  

Głosowano jednogłośnie 

4. Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu 

Gminy Brzesko za  I półrocze 2017 roku. 

5. Komisja wnioskuje o przedstawienie wyjaśnień dot.  wysokości składki Gminy 

Brzesko na TOT, ze wskazaniem zasad opłacania składek na lata przyszłe. 

Głosowano jednogłośnie. 

6. Komisja pozytywnie,  z uwagą jak we wniosku nr 5, pozytywnie jednogłośnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2017. 

7. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego. 
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8. Komisja wnioskuje  do Burmistrza aby w terminie do  najbliższej sesji, do czasu 

podjęcia decyzji przez Radę Miejską,  zostało  określone i zadecydowane w jaki 

sposób zostaną zagospodarowane środki finansowe, które są nie wykorzystane 

na zadanie w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie 

9. W związku z toczącym się przed Sądem Okręgowym w Tarnowie Wydział I 

Cywilny postępowaniem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, 

sygn. akt. IC 457/17 dot. C.M.- P. C. – Spółka  Jawna , Komisja Gospodarki 

Finansowej proponuje przyjęcie propozycji zawarcia ugody  i przedstawienie 

wniosku na Radzie Miejskiej celem ostatecznego zajęcia stanowiska 

Głosowano jednogłośnie 

10. Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała propozycje wysokości stawek 

czynszu najmu stanowiących stawki wywoławcze do przetargu na najem lokali 

użytkowych położonych w budynkach zarządzanych przez MZGM Brzesko, 

zlokalizowanych w Brzesku, przy ulicach: 

1/ Rynek 24 - lokal o powierzchni: parter: 70,25 m2 oraz piwnica:76,17 m2  

przeznaczony na działalność handlowo-usługową. 

 

- Miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza do przetargu na najem 

ww. lokalu użytkowego wynosi:  

- 50,00 zł za 1,0 m2 netto ( w tej stawce została policzona należność  

za przynależne do lokalu piwnice) 

2/ ul. Kościuszki 64a- lokal użytkowy, o powierzchni:19,60 m2 przeznaczony na 

- garaż. 

- Garaż ten znajduje się obok  budynku wielomieszkaniowego. 

- Miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza do przetargu na najem 

ww. lokalu użytkowego wynosi: 5,25 zł za 1,0 m2 netto. 

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Powyższe stawki zostały ustalone przez biegłego rzeczoznawcę. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej RM w Brzesku  

               Jarosław Sorys  


