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      Brzesko, dnia 23 sierpnia 2018 r. 

Burmistrz Brzeska 

Grzegorz Wawryka  

Nasz znak: BR.IX. 0014.1.8.2018. MK 

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 

RM w Brzesku odbytym w dniu 23 sierpnia 2018 roku zostały podjęte wnioski opinie: 

1. Komisja zapoznała się z wnioskiem Państwa M i L. C w sprawie dot.  dokonania 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w 

Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice”. Komisja widzi zasadność 

dokonania zmiany w planie na podstawie  złożonego wniosku  bez 

uruchomienia w chwili obecnej procedury uchwałodawczej.  

Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja  pozytywnie ocenia stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w roku 

2018. Głosowano jednogłośnie 

  

3. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek zawarty w projekcie uchwały dot. zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 o przeniesienie  środków 

finansowych z działu 600 –transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi  

publiczne i gminne – budowa ulic na osiedlu Januszowskie w Morzyskach w 

kwocie 50 tysięcy złotych  do działu 801 – oświata i wychowanie,  i  przekazanie 

tych środków finansowych  na wykonanie projektu rozbudowy PSP w 

Mokrzyskach – budowa hali sportowej z zapleczem socjalno- sanitarnym, po 

przedstawieniu koncepcji i założeń  technicznych oraz przewidywanych 

kosztów budowy tej  hali  na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu  27 sierpnia 

2018 roku i Sesji RM w dniu 29 sierpnia 2018 r . Głosowano  jednogłośnie 
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4. Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2018 z uwagami jak we wniosku nr 3. 

Głosowano 3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

 

5. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko z uwagami jak we wniosku 

nr 3.: Głosowano  3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

 

6. Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

L/360/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników. 

Głosowano  jednogłośnie 

 

7. Komisja przyjęła do wiadomości informację Skarbnik Gminy  o wpływach do 

budżetu gminy ze składników majątkowych. 

 

8. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat stanu  ściągalności  

podatków i opłat lokalnych oraz  stanu zadłużenia  Gminy. 

 

9. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat 

za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko; Głosowano 

jednogłośnie  

 

10. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 

„Skwer Ks. Ignacego Piwowarskiego” w Buczu ; Głosowano jednogłośnie 
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11. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora PSP w Mokrzyskach dot. 

przeniesienia  środków finansowych z działu 600 –transport i łączność, rozdział 

60016 – Drogi  publiczne i gminne – budowa ulic na osiedlu Januszowskie w 

Morzyskach w kwocie 50 tysięcy złotych  do działu 801 – oświata i wychowanie 

i  przekazanie środków finansowych  na wykonanie projektu rozbudowy PSP w 

Mokrzyskach – budowy hali sportowej z zapleczem socjalno- sanitarnym. 

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek po przedstawieniu koncepcji i założeń  

technicznych oraz przewidywanych kosztów budowy tej  hali  na posiedzeniu 

Komisji Oświaty w dniu  27 sierpnia 2018 roku i Sesji RM w dniu 29 sierpnia 

2018 r . Głosowano  jednogłośnie  

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej  

RM w Brzesku 

………………………………………………….. 

Jarosław Sorys 


