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BURMISTRZ BRZESKA  

               Tomasz Latocha   

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.10.2019.MK                    Brzesko, dnia 24.10.2019 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  24 października  2019 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

 

1. Zapoznano się i  pozytywnie zaopiniowano  Informacje Burmistrza Brzeska na 

temat działalności gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 

lokalnym przedsiębiorcom. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektora PiMBP w Brzesku w sprawie   

zmiany  wysokości stawki czynszu na najem lokalu kawiarni w RCKB  oraz 

wyjaśnieniami przedstawiciela Biblioteki do wniosku i  pozytywnie  

jednogłośnie  zaopiniowała propozycje utrzymania  stawki w wysokości  

13, 60 zł/m2 brutto za wynajem ww. lokalu. 

  

3. Zapoznano się i pozytywnie zaopiniowano  Informację Prezesa Spółki MPK w 

Brzesku na temat działalności spółki i propozycje dalszego jej  

funkcjonowania. Głosowano jednogłośnie  

 

4. Zapoznano się z pismem Mieszkańców Brzeska dot. podwyżek za odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzesko oraz z treścią odpowiedzi 

udzielonej przez Burmistrza Brzeska na powyższe pismo. 
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5. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Informacje Burmistrza 

Brzeska  w sprawie wydanego Zarządzenia Nr 256/2019 z dnia 19 września 

2019 roku w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

6. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwała w sprawach: 

1) zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej – głosowano jednogłośnie 

2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2019; głosowano 

jednogłośnie 

3) zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; głosowano  

4 za, 1 wstrzymujący  

4) określenia wysokości dofinansowania posiłków uczniom uczęszczającym 

do Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Szczepanowskiego 

BM w Sterkowcu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu - 

głosowano jednogłośnie 

7. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Spółek BZK i MZGM 

w Brzesku  i przyjęła do wiadomości.  

8. Po zapoznaniu się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie działań 

zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku nr XVI/113/2015  

z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5 % zwartości alkoholu do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży , komisja wnioskuje  

o rozważenie pod względem prawnym wprowadzenie takich zmian do 

obowiązującej uchwały, by mogła zostać udzielona koncesja na sprzedaż 

napojów alkoholowych podmiotom, które przed zmianą tej uchwały  posiadały 

zezwolenia na sprzedaż, a utraciły je na wskutek podjęcia tej uchwały. 

Głosowano jednogłośnie 
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9. Komisja wnioskuje  aby wszystkie  dotychczas składane wnioski przez 

przedsiębiorców w temacie  propozycji zmiany godzin sprzedaży  napojów 

alkoholowych zostały ponownie rozpatrzone. Głosowano 2 za, 0 przeciw, 3 

wstrzymujące  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  

                                                                                 ……………………………. 

 (-) Bogusław Sambor  


