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Brzesko, dnia 20 sierpnia  2019 r. 

Burmistrz Brzeska  

Tomasz Latocha  

 

 Nasz znak: ZS.0014.6.8.2019.MK 

                          

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 20 sierpnia  2019 roku  podjęte zostały wnioski  

i opinie: 

1. Komisja Rewizyjna  pozytywnie przyjęła informację przedstawioną przez Skarbnik 

Gminy Brzesko na temat stanu zadłużenia Gminy oraz  ściągalności podatków i opłat 

lokalnych. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący  

 

2. W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki Nad 

Zabytkami Gminy Brzesko na lata 2019-2022, komisja Rewizyjna  wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o rozpatrzenie kwestii związanej z oznakowaniem  ważniejszych 

zabytków  Miasta i Gminy Brzesko tak zwanymi kodami QR oraz fotografiami  

historycznymi przedstawiającymi zabytek z czasów jego świetności. Głosowano 

jednogłośnie. 

 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał  w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

2) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, dla 

których zarządcą jest Burmistrz Brzeska; 

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 01.09.2019 r. 

4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na lata 

2019-2022. 

5) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Brzesko na lata 2019-2023; 

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko. 

7) wyboru ławników na kadencję 2020-2023 

8) w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i korzystaniem 

z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy Brzesko; 

9) 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; 
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4. Komisja przyjęła do wiadomości pismo SM w Brzesku dot. dofinansowania z budżetu 

Gminy Brzesko placów zabaw. 

 

5. Zapoznano się z Zarządzeniem Burmistrza Brzeska Nr 185/32019  w sprawie przejęcia 

darowizny nieruchomości położonych w Brzesku. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY MIEJSKIEJ  W BRZESKU 

 ……………………….. 

      PIOTR DUDA  


