
 

BURMISTRZ BRZESKA  

       GRZEGORZ WAWRYKA  

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.4.2018.MK         Brzesko, dnia 19.04.2018  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  19 kwietnia 2018 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie:  

1. Pozytywnie   zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018; - głosowano 

jednogłośnie  

 zmiany Uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 

stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko;- głosowano jednogłośnie  

 podziału Gminy Brzesko na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych; głosowano 

jednogłośnie  

 

2. Komisja przyjęła  do wiadomości informacją na temat nt. funkcjonowania 

oświaty w Gminie Brzesko i  planowanych  zadań inwestycyjnych. 

 

3. W związku z pismem Prezesa Zarządu  PSS Społem w Brzesku dot.  

przedłużenia umowy najmu lokalu  Bar SMAK w trybie bezprzetargowym, 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania z 

Prezesem PSS Społem celem omówienia w.w wniosku.  

Głosowano jednogłośnie  

 

4. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja wniosek o ustalenie stawki 

czynszu najmu  stanowiącej stawkę wywoławczą do przetargu na najem 

lokalu użytkowego położonego w budynku zarządzanym przez MZGM 

Brzesko, zlokalizowanym w Brzesku przy ulicy Ogrodowej nr 6  - lokal o 

powierzchni 64,50 m2 przeznaczony na działalność usługowo- handlową 

– miesięczna stawka czynszu najmu  jako stawka wywoławcza do 

przetargu na najem w.w lokalu wynosi 25,00 zł za 1 m2 netto. Do 

czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. 

 



 

5. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano informację przedstawioną przez 

Dyrektor MOPS w Brzesku dotyczącej funkcjonowania MOPS w 2017 roku. 

 

 

6. Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat obowiązujących stawek 

opłat w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko. 

 

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej wśród mieszkańców na temat  wielkości kosztów i 

wzrastającej ilości odbieranych odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja dokonała analizy realizacji wniosków komisji podjętych w okresie od 

stycznia do grudnia 2017 roku. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

GOSPODARKI FINANSOWEJ RM  

W BRZESKU 

…………………………………………………… 

     JAROSŁAW SORYS  


