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  BURMISTRZ  Brzeska  

        Tomasz Latocha  

 

Nasz znak: ZS.0014.1.10.2019.MK                        Brzesko, dnia 19.09.2019 r.  

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 września  2019 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie  Zastępcy 

Prezesa Spółki MPEC w Brzesku  z działalności Spółki w roku 2018. 

 

2. Komisja pozytywnie oceniła sprawozdanie przedstawione sprawozdanie  z 

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie 

  

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za I półrocze 2019 roku. 

 

4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

1) Zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2019 rok; 

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

30 stycznia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 

5.  Komisja zapoznała się z informacjami  z realizacji działań promocyjno- 

kulturalnych w Gminie Brzesko. 
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6. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  pisma oraz zaopiniowała  

projekty uchwał: 

 

1) Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 221/2019 w sprawie 

przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko 

oznaczonej jako działka 6308/1 w Jadownikach  dla poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych; 

 

2) Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 222/2019  w sprawie nabycia do 

gminnego zasobu nieruchomości udziałów w działce położonej w Jasieniu; 

 

3) Komisja zapoznała się z Listem otwartym  Międzyzakładowego 

Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Kultury Miasta i Powiatu 

Brzeskiego dot. zaplanowania w Budżecie Gminy Brzesko środków 

finansowych na podwyżkę wynagrodzeń i przyjęła do wiadomości; 

 

4) Komisja zapoznała się z pismem  mieszkańców Osiedla Stare Miasto 

dot. utworzenia parkingów przy ul. Głowackiego w Brzesku i przyjęła do 

wiadomości. 

 

5) Zapoznano się z Pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku  o 

uwzględnienie w budżecie na 2020 rok środków finansowych na kontynuację 

wspólnie ze spółdzielnią prac remontowych tj. zatoki parkingowe, nowe 

chodniki i drogi zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom Osiedla 

Jagiełły pomiędzy blokami  nr 1 i 2; 

 

6) Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Dębno części zadania  

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – Głosowano jednogłośnie 



Strona | 3  

 

 

 

7) Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 

regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Brzesko; 

 

8) Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 

oraz nadania jej  statutu”. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

 

9) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej; 

 

10) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 

2011 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób 

powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowe warunki jego funkcjonowania; 

 

11) Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami  do projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy 

Brzesko położonej w obrębie Okocimia i pozytywnie  opiniuje  przedstawiony 

projekt uchwały. Głosowano jednogłośnie  

 

12)  Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie SP 

ZOZ w Brzesku na temat jego  funkcjonowania. 
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13) Komisja zapoznała się z wnioskiem P. DJ.T. i dot. propozycji zamiany 

działek i wyraziła pozytywną opinię. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

 

  

14) Komisja zapoznała się z wnioskiem PSS Społem na  zmianę czasu 

godzin otwarcia baru SMAK  zlokalizowanego w budynku UM i  wyraziła 

pozytywną opinię . Głosowano jednogłośnie  

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 ……………………………….. 

     Bogusław Sambor   

 


