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BURMISTRZ BRZESKA  

          Tomasz Latocha   

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.5.2019.MK                    Brzesko, dnia 18.04.2019 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  17 kwietnia  2019 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

 

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza i Dyrektor MOPS w Brzesku o rozeznanie 

możliwości udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego dla  mieszkańca 

Osiedla Jagiełły , który potrzebuje pomocy. Głosowano jednogłośnie 

  

2. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z funkcjonowaniem  MOPS w 

Brzesku za 2018 rok. 

 

3. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja  sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku za rok 2018. 

 

4. Pozytywnie zaopiniowała komisja  informacje na temat stanu dróg po 

okresie zimowym wraz z informacja o harmonogramie prac inwestycyjnych i 

remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych 

ustalonych na podstawie przeglądu po okresie zimowym. Głosowano 4 za, 0 

przeciw, 1 wstrzymujący   

 

5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał  

w sprawach: 

 Przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko; 

 Przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko; 

 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ 

Brzesko – Granice”. 

 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie w procedurze 

planistycznej tkzw.” renty planistycznej”, a także opłaty adiacenckiej. 

Głosowano jednogłośnie 
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7. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Szkoły w Porębie 

Spytkowskiej dot. potrzeby naprawy ogrodzenia szkoły.  

 

8. Zapoznano się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku dot. wycofania 

petycji złożonej w dniu 7 stycznia 2019 roku. 

 

9. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja 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 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie 

zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Brzesku; 

4) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 
5) zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia za 
inkaso; 

6) zmiany uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 

2019 r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości na terenie Gminy Brzesko; 

 
10. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Uchwały Klubu Radnych PIS (2) w 

sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

głosowano: 2 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujące 

 

11. Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Brzeska z zakresu umorzonych 

należności oraz pozostałych ulg za 2018 rok. 

 

12. Komisja przyjęła do wiadomości treść Zarządzenia Burmistrza Brzeska Nr 

66/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia darowizny działek 

położonych w obrębie Jasienia. 

 

 

13. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje o działalności 

Obrony Cywilnej oraz Stanu Bezpieczeństwa Powodziowego w Gminie Brzesko.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej 

RM w Brzesku 

………………………………………… 

mgr Bogusław Sambor 


