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Brzesko, dnia : 26.02.2010 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w
Brzesku odbytym w dniu 26 lutego 2010 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Komisja pozytywnie opiniuje propozycje remontów dróg , chodników i oświetleń ulicznych ,
zaplanowanych do wykonania w roku 2010 przez Wydział ITK , z uwagami wniesionymi w
czasie obrad komisji .
Głosowano jednogłośnie

2. Pozytywnie ocenia komisja przegotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych w Gminie
Brzesko , zaplanowanych w budżecie Gminy Brzesko na rok 2010.Głosowano jednogłośnie

3. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok.

4. Komisja wnioskuje aby na kolejne posiedzenie komisji

merytoryczny Wydział UM ,

przedstawił jakie są możliwości przygotowania nowego zadania pn. ”budowa chodnika przy
ul. Wiejskiej od ul. Leśnej w stronę SHiUZ. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący

5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano prośbę Pani Małgorzaty Adamczyk o rozłożenie
na raty zaległości podatkowych względem Gminy Brzesko.

6. Zapoznano się z pismem SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej o przeznaczenie z
budżetu Gminy Brzesko środków finansowych na remont klimatyzacji.
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7. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana Tomasza Hudy zam. Brzesko w sprawie
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji:
 Rozbudowa, nadbudowa ,zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego
budynku usługowo- produkcyjno-magazynowego

na budynek handlowy branży

spożywczej i przemysłowej;
 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego w Brzesku na działce
nr 834/11.

8. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pana Tomasza Janickiego zam.
Brzesko

w sprawie zwolnienia z waloryzacji stawki czynszu z tytułu

najmu lokalu

położonego na placu targowym w Brzesku w roku 2010 .

9. Komisja zapoznała się z projektem Uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII /
53 / 95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na liniach
komunikacyjnych i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Spółka z. o. o.

10. Komisja zapoznała się

z projektem uchwały w sprawie

nie wyrażenia zgody na

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
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