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BURMISTRZ BRZESKA  

       GRZEGORZ WAWRYKA  

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.10.2017.MK         Brzesko, dnia 22.11.2017  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  22  Listopada  2017 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie:  

1. Pozytywnie   zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; - głosowano 

jednogłośnie. 

 zmiany Uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko;- głosowano jednogłośnie  

 

2. Pozytywnie zaopiniowano  wniosek  o zmianie przeznaczenia utworzonej w 

budżecie na 2017 rok rezerwy celowej na wydatki statutowe jednostek 

oświatowych w kwocie 230.000 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w 

placówkach oświatowych – 200.000 złotych i na pozostałe wydatki bieżące 

placówek oswiatowych kwota 30.000 złotych. Głosowano  jednogłośnie 

  

3. Pozytywnie zaopiniowano  wysokość stawki czynszu najmu stanowiącej 

stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w 

budynku zarządzanym przez MZGM Brzesko zlokalizowanym w Brzesku 

przy ulicy Rynek 16 – lokal o powierzchni 95,40m2 przeznaczony  na 

działalność usługowo- handlową usytuowany na I piętrze. Miesięczna 

stawka czynszu jako stawka wywoławcza do przetargu na najem w.w. lokalu 

użytkowego wynosi 34,00 z za 1m2 netto. Do czynszu zostanie doliczony 

podatek Vat w wysokości 23 % Głosowano  jednogłośnie  

 

4. Komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Panią 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych dot. stawek podatków 

lokalnych.  



Strona 2 z 2 
 

5. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji inwestycji w 

Gminie Brzesko w roku 2017. 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza o dokonanie zmian w Statutach Sołectw 

Gminy Brzesko dot. sposobu wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej. Głosowano 

jednogłośnie  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie wysokości 

wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w 

Urzędzie Miejskim w Brzesku w ostatnich 10 latach. Głosowano  3 za, 0 

przeciw, 2 wstrzymujące  

 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Finansowej RM w 

Brzesku 

 Jarosław  Sorys  

 


