Burmistrz Brzeska
Pan Grzegorz Wawryka

Nasz znak: BR.IX.0064/1/42/2009/EC

Brzesko, dnia: 10.12.2009 rok

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w
Brzesku odbytym w dniu 09 grudnia 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski i
opinie:
1. Opinia.
Komisja zapoznała się z projektami zarządzeń w sprawie wysokości stawek czynszu dla
lokali użytkowych na 2010 rok:
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl.
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Żwirki i Wigury 7 w Brzesku – 45 zł/netto za 1 m powierzchni użytkowej dla Firmy
Handlowo – Usługowej „VADIS”. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy Pl.
2

Żwirki i Wigury 8 w Brzesku – 2,50 zł/netto na 1 m powierzchni użytkowej dla
Zarządu Osiedla Stare Miasto. Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (6
Radnych obecnych w czasie głosowania).
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul.
2

Okocimskiej 1 w Brzesku – 5 zł/netto na 1 m

powierzchni użytkowej dla

Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Rejon Nadzoru w
Brzesku. Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się (6 Radnych obecnych w
czasie głosowania).
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul.
2

Kościuszki 4 w Brzesku – 2,50 zł/netto na 1 m powierzchni użytkowej dla Ośrodka
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Brzesku, Punkt
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Logopedyczny. Głosowano: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (5 Radnych
obecnych w czasie głosowania).
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul.
2

Kościuszki 4 w Brzesku – 2,50 zł/netto na 1 m powierzchni użytkowej dla Terenowego
Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Tarnowie, Koło
Terenowe. Głosowano: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (5 Radnych obecnych w
czasie głosowania).
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul.
2

Kościuszki 12 w Brzesku - – 2 zł/netto na 1 m powierzchni użytkowej dla Ośrodka
Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Brzesku. Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1
wstrzymujący się (6 Radnych obecnych w czasie głosowania).
 w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul.
2

Kościuszki 12 w Brzesku – 10 zł/netto na 1 m powierzchni użytkowej dla Klubu
Abstynentów „SZANSA”. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
2. Wniosek.
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Gminy w trakcie 2010 roku środków na
wykonanie dokumentacji budowy przewiązki łączącej Publiczne Przedszkole Nr 7 z
budynkiem byłego Hostelu, po analizie proponowanej przez architekta. Głosowano
pozytywnie jednogłośnie.
3. Wniosek.
Komisja wnioskuje o dopisanie do kalendarza imprez cyklicznych w 2010 roku Turnieju
Szachowego im. Stanisława Migdała w Mokrzyskach oraz Turnieju Kręglarskiego Kupców,
dofinansowanych przez Gminę w ramach środków przeznaczonych na Promocję Miasta.
Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
4. Wniosek ( brak akceptacji komisji)
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Komisja wnioskuje o przeznaczenie środków zarezerwowanych na budowę garażu dla OSP
Mokrzyska w wysokości 80 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Mokrzyska.
Głosowano: 0 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się (5 Radnych obecnych w czasie
głosowania).
5. Wniosek.
Komisja wnioskuje o pozostawienie środków zabezpieczonych w budżecie na modernizację
rowu przy ul. Wiedeńskiej w Jasieniu. Natomiast środki finansowe wygospodarowane w
wyniku przeprowadzonego przetargu przeznaczyć na budowę chodnika od ul. Nowy Świat
w kierunku

Publicznej

Szkoły

Podstawowej

w

Jasieniu.

Głosowano

pozytywnie

jednogłośnie.
6. Wniosek.
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie pilotażowego przetargu na obsługę jednej linii MPK i
przedstawienie Komisjom Rady Miejskiej w Brzesku przed ogłoszeniem przetargu
przygotowanej specyfikacji. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
7. Wniosek.
Komisja wnioskuje o pilotażowe uruchomienie, przez co najmniej jeden miesiąc
dodatkowych linii MPK do Tarnowa i Kraków – Bonarka. Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 3
wstrzymujące się (6 Radnych obecnych w czasie głosowania).
8. Wniosek.
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2010 rok środków finansowych w kwocie
40 tys. zł na zakup busa dla Spółki MPK. Głosowano: 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się
(5 Radnych obecnych w czasie głosowania).
9. Wniosek.
Komisja wnioskuje o nabycie przez Gminę Brzesko działek Nr 1466/3 i Nr 1469/6 o łącznej
powierzchni 0,0818 ha, położonych w Brzesku. Grunt o którym mowa zlokalizowany jest w
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bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanego obiektu - Regionalnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
10. Wniosek.
Komisja wnioskuje o ustalenie lokalizacji pod budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w
Brzesku. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
11. Wniosek.
Komisja wnioskuje, aby w ramach środków przeznaczonych na opłaty pocztowe rozważyć
inną formę dostarczania przesyłek pocztowych na terenie Gminy poprzez zatrudnienie
nowego pracownika. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.
12. Wniosek.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok wraz z
wniesionymi poprawkami. Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (6 Radnych
obecnych w czasie głosowania).
13. Opinia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany proponowane do budżetu Gminy Brzesko na 2010
rok. Głosowano jednogłośnie.
14. Opinia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty ustaw w sprawach:
 Zmiany uchwały Nr XLIII/286/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2009
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego. Głosowano
jednogłośnie.
 Zmiany uchwały Nr XLIII/288/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 maja 2009
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego. Głosowano
jednogłośnie.
15. Opinia.
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Komisja zapoznała się z pismem Pani Renaty Wójcik z dnia 09.10.2009 roku, w sprawie
utworzenia w Brzesku świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

16. Opinia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Elżbiety Stempak w sprawie rozłożenia na
raty zaległości z tytułu budowy podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej.
Głosowano jednogłośnie.
17. Opinia.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Państwa Anny i Stanisława Stępak z dnia
12.10.2009 roku, w sprawie umorzenia zaległości z tytułu budowy podłączenia
kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Głosowano jednogłośnie.
18. Opinia.
Pomimo braku spełnienia jednego z wymogów tj. niezbadania sytuacji materialnej, ale ze
względu na uzasadniony interes Gminy, Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani
Anny Tyka z dnia 06.10.2009 roku, w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu budowy
podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Głosowano jednogłośnie.
19. Opinia.
Komisja zapoznała się z pismem Pana Mariana Żurka z dnia 03.11.209 roku, w sprawie
umorzenia zaległości z tytułu budowy podłączenia kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej i
wnioskuje o rozłożenie płatności na raty. Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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