Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka
Nasz znak : BR.IX.0064/1/48/2010/MK

Brzesko, dnia : 22.06.2010 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 21 czerwca 2010 roku podjęte zostały
następujące wnioski i opinie :
1. Pozytywnie 5 za, 1 wstrzymujący zaopiniowała komisja Zarządzenie
Burmistrza Brzeska w sprawie ustalenia wysokość stawki czynszu najmu
lokalu przy ul. Kościuszki 12 w Brzesku dla Ośrodka Kuratorskiego, w
wysokości 0,50 zł/m2,oraz zawarcie umowy najmu na okres od 1 lipca 2010
roku do 30 czerwca 2013 r.
2.

Pozytywnie 5 za, 1 wstrzymujący zaopiniowała komisja Zarządzenie
Burmistrza Brzeska w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu
lokalu przy ul. Kościuszki 12 dla Klubu SZANSA w wysokości 12,00/m2, oraz
zawarcie umowy najmu na okres od 1 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2013 r.

3. Pozytywnie 5 za, 1 wstrzymujący zaopiniowano wniosek Pana Jerzego
Wody o uruchomienie procedury sprzedaży działki budowlanej gminnej nr
1243/8 położonej w Brzesku .
4. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pana Janusza Bury
i Sołectwa Mokrzyska o dzierżawę działki nr 2473/25 położonej w
Mokrzyskach.
5. Negatywnie opiniuje komisja wniosek złożony przez Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie, w kwestii możliwości nabycia przez Gminę Brzesko zabudowanej
działki oznaczonej nr 883/10 za cenę 262 tysiące złotych .
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący
6. Komisja wnioskuje o przyspieszenie prac związanych z zamianą gruntu
pomiędzy Gminą Brzesko a właścicielami gruntu w różnych częściach miasta
zajętych pod stację TRAFO, szczególnie dot. to ul. Elektrycznej.
Głosowano 5 za
7. Komisja wnioskuje aby przyspieszone zostały procedury przygotowania
koncepcji nadbudowy budynku komunalnego przy Placu Zwycięstwa.
Głosowano jednogłośnie
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8. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
Głosowano jednogłośnie

9. Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulgkomisja wnioskuje o przesunięcie opiniowania powyższego projektu uchwały
na kolejne posiedzenie komisji .Głosowano jednogłośnie
10. Komisja wnioskuje o przedstawienie opinii prawnej do projektu uchwały w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, do zapisów dot.
procedury uchwalania budżetu, czy w terminach niezależnych od organu
stanowiącego istnieje podstawa do zaskarżenia uchwały budżetowej.
Głosowano jednogłośnie
11. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej z poprawką na str.1,pkt.11
załącznika nr 1 do projektu uchwały.
12. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
13. Komisja wnioskuje aby zabezpieczyć w kolejnych miesiącach w budżecie
Gminy Brzesko środki finansowe na wykonanie chodnika z kostki brukowej
przed wejściem głównym do PSP w Okocimiu, zgodnie z kosztorysem
wykonanym przez dyrekcję placówki i uwzględnieniem spraw związanych z
izolacją
ścian
i
odwodnieniem
budynku
szkoły.
Głosowano 3 za,1 wstrzymujący
14. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 30 tysięcy złotych na zakup
samochodu dla potrzeb OSP w Okocimiu. Głosowano 3 za,1 wstrzymujący
15. Komisja zapoznała się z propozycją zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Brzesko
na
rok
2010
i
opiniuje
pozytywnie.
Głosowano 1 za, 3 wstrzymujące
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