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BURMISTRZ BRZESKA  

       GRZEGORZ WAWRYKA  

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.6.2018.MK                    Brzesko, dnia 21.06.2018   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  21 czerwca 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 

  zmiany uchwały Nr L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę 

chodników; głosowano 4 za, 2 wstrzymujące; 

 upoważnienia Burmistrza Brzeska do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Brzesko w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.” 

Remont odcinka u. Czerwona Droga” w Okocimiu o długości ok.0,2 km”; głosowano 

jednogłośnie 

 wyrażenia woli wspólnej realizacji i finansowania  zadania pn. „Termomodernizacja 

budynku administracji samorządowej  oraz placówki edukacyjnej w miejscowości 

Mokrzyska” w zakresie budynku administracji samorządowej - głosowano 

jednogłośnie 

 

2. Komisja przychyliła się do prośby o przedłużenie umowy najmu lokalu dla Baru SMAK 

w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat z  zachowaniem  stawki z poprzedniej umowy. 

Komisja oczekuje by do końca roku 2018 została poprawiona estetyka tego lokalu.   

Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja przyjęła do wiadomości Informację n/t funkcjonowania Spółki  BZK w 

Brzesku. 

 

4. Komisja ponownie wnioskuje o  przedstawienie pliku z nagraniem z posiedzenia Rady 

Nadzorczej Spółki MPEC oraz informacji na temat pozwu złożonego przeciwko Spółce 

wskutek złego odwołania Prezesa Spółki na kwotę 25 tysięcy złotych. Komisja wnosi 

by ta informacja została złożona na najbliższej sesji RM przez członka Rady Nadzorczej 

ze strony pracowników. Głosowano  6 za, 1 wstrzymujący 

  

5.  Komisja przyjęła do wiadomości zbiorcze  sprawozdanie z zakresu umorzonych 

należności oraz pozostałych ulg za 2017 rok. 
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6. Komisja zapoznała się z pismem pracowników MOPS w Brzesku dot. podwyżki 

wynagrodzenia za pracę. Komisja uważa, że roszczenia  pracowników są słuszne   

i wnosi o przedstawienie  kalkulacji środków finansowych niezbędnych  dla 

ewentualnej podwyżki  tych wynagrodzeń. Głosowano jednogłośnie  

 

7. Komisja pozytywnie zaopiniowała wysokość stawki czynszu  najmu stanowiącej 

stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu zlokalizowanego w Brzesku przy 

ulicy Uczestników Ruchu Oporu nr 18 – lokal o powierzchni 20,50 m2 przeznaczony 

na działalność usługowo-handlową - stawka wywoławcza 35,00 za 1 m2 netto . Do 

czynszu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %. Głosowano jednogłośnie  

 

8. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z projektami uchwał „ alkoholowych”  

i widzi możliwość ich rozpatrzenia po  uzyskaniu wszystkich opinii Zarządów Osiedli 

i Sołectw. Głosowano jednogłośnie  

 

9. Komisja Gospodarki Finansowej  zapoznała się z analizą  wykonania Budżetu Gminy 

Brzesko za 2017 rok przedstawioną przez Panią Skarbnik Gminy i przyjęła do 

wiadomości. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

…………………………… 

Jarosław Sorys  

 

 


