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BURMISTRZ BRZESKA  

               Tomasz Latocha   

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.4.2019.MK                    Brzesko, dnia 21.03.2019 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  20 marca  2019 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne  przedstawienie 

harmonogramu i koncepcji poszerzenia strefy płatnego parkowania w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie 

  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o zabezpieczenie w budżecie gminy 

środków finansowych na zakup dodatkowych parkometrów,  łącznie z poszerzeniem 

strefy płatnego parkowania oraz  z uwzględnieniem Placu Kazimierza Wielkiego. 

Głosowano jednogłośnie  

 

3. Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie jednogłośnie przyjęła informacje na 

temat funkcjonowania BOSiR w Brzesku i strefy płatnego parkowania.  

 

4. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  pismo  Rodziców  dot.  warunków 

lokalowych Szkoły Muzycznej w Brzesku. 

 

5. Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano  Informacje na temat prowadzonych działań  

promocyjno – kulturalnych w Gminie Brzesko w 2019 roku. 

 

6. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za inkaso; 

 

7. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem  finansowym RB Gminy Brzesko  za okres 

od stycznia do grudnia 2018 roku. 

 

8. Pozytywnie zaopiniowała komisja  sprawozdanie z działalności Spółki RPWiK w 

Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

  

9. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki; 

Głosowano jednogłośnie  
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10. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały 

nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia  21 marca 1990 r. ( dot. 

ul. Generała Stanisława Maczka). 

 

11. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru radnych 

do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki 

sportowe.  

 

12. Komisja przyjęła do wiadomości Opinie RIO w Krakowie z dnia  28 lutego 2019 roku 

w sprawie : 

1) opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej 

Gminy Brzesko na rok 2019; 

2) opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brzesko. 

 

3) Negatywnie zaopiniowano wniosek  Firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. o obniżenie  

stawki czynszu  za dzierżawę działki nr ewidencyjny 1629/15 położonej w Buczu. 

Głosowano  jednogłośnie. Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowała komisja Wniosek  

Firmy POLKOMTEL Sp. z o.o o przedłużenie umowy na 5 lat. 

  

4) Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonych w Brzesku oznaczonych numerem ewidencyjnym  Nr  

2047/10 i Nr  2047/13 w trybie bezprzetargowym. Głosowano jednogłośnie 

   

13. Pozytywnie zaopiniowała komisja  wniosek Pana M.P dotyczący zwolnienia z 

waloryzacji czynszów w 2019 roku należnych z tytułu najmu lokalu użytkowego 

położonego na placu targowym w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

   

14. Negatywnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla rodzin wielodzietnych  

przedłożony przez Klub Radnych PIS. Głosowano 2 za, 3 przeciw.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku  

……………………….. 

mgr Bogusław Sambor 


