
                                                               Burmistrz Brzeska

                                                               Grzegorz Wawryka

Nasz znak : BR.IX.0064/1/49/2010/MK                           Brzesko, dnia : 23.08.2010 r.
Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Finansowej  Rady 

Miejskiej  w  Brzesku  odbytym  w  dniu   20  sierpnia   2010   roku  podjęte  zostały 
następujące wnioski i opinie :

1. Komisja  wnioskuje  aby  w  porozumieniu   z  konserwatorem  zabytków  rozważyć możliwość wyeksponowania odkrytych znalezisk w obrębie płyty brzeskiego rynku, z  uwzględnieniem   „wzmocnicy”  sygnału,  oraz  innych  odkryć  historycznych  .
Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja  zapoznała  się  z  wydatkami  Biura  Promocji  za  I  półrocze  2010  roku  i opiniuje je pozytywnie. Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza  Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010./J.Makuch/
4. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje przeznaczenie zgodnie z obowiązującą procedurą prawną działek budowlanych położonych w Brzesku o nr ewidencyjnych 2959/10, 2959/11, 2959/12, na rzecz rodzin poszkodowanych ,  które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych poprzez utracenie możliwości korzystania z posiadania nieruchomości. Opinia niniejsza dotyczy przygotowań do ewentualnego zastosowania  Ustawy  z  dnia  24  czerwca  2010  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 
5. Komisja  pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie uregulowania służebności drogowej po gminnej  działce nr 854/16 w Mokrzyskach  i   wnioskuje o sprzedaż służebności istniejącym szlakiem. Głosowano jednogłośnie 



6. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano   propozycje   nabycia  przez  Gminę Brzesko  części działki nr 232 zajętą pod drogę w Wokowicach o powierzchni około 0,06 ha .
7. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  nabycie przez Gminę Brzesko  zajęte pod ul.  Poprzeczną w Brzesku, części działek 1012/4 i 1013/4 o łącznej powierzchni 0,0040 ha.
8. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano   wydzielenie drogi dojazdowej do działek nr 1373/1 i 1373/2 w miejscowości Mokrzyska  –Bucze .
9. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano    sprzedaż  części  działki  3063  o powierzchni  około  0,0430ha  na  poprawę  warunków  zagospodarowania nieruchomości  przyległej  w  Brzesku,  oznaczonej  numerem  3071/2  w  trybie bezprzetargowym .
10. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano   wydzielenie  działki  pod  ewentualną zamianę, z działki gminnej o nr 2959/4 położonej w Brzesku przy ul. Bagiennej .
11. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano   przeznaczenie do zbycia w przetargu nieograniczonym  działkę nr 1261/5 położoną w Brzesku    przy ul. Solskiego.
12. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  sprzedaż działek  nr  474/31 i  474/32 położonych  w  Mokrzyskach  –Bucze  na  mieniu  wiejskim  ,pod  warunkiem zastosowania cen dla terenów budowlanych.
13. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  sprzedaż  działek,  które  powstaną  z podziału działek 1411/192,1411/194,1411/262  wykazanych na załączonej mapie, tylko i wyłącznie jako jednej działki  budowlanej bez podziału/ dot.ul.11 Listopada/.
14. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano   nabycie przez Gminę Brzesko  części działki nr 543/7 o powierzchni około 0,0050 ha pod drogę w której części będzie budowana kanalizacja na ul. Wakacyjnej .
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15. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano   nabycie  zajętą pod ul. Chmielną  cześć działki nr 426/4 położoną w Brzesku.
16. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  nabycie  zajętych  pod  łącznik  ulic Kościuszki i Letniej w Brzesku części działek 1049 i 1050, o łącznej  powierzchni około 0,02 ha /droga Kornasiówka/.
17. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  sprzedaż działek nr 691/6 i  691/7 w Mokrzyskach , tylko i wyłącznie  pod warunkiem  określenia jej wartości  jako grunt budowlany.
18. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  sprzedaż działki  nr 2342 o powierzchni 0,9307 położoną w Brzesku, pod warunkiem  określenia jej wartości  jako grunt budowlany.
19. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano   sprzedaż  działki  nr  1466/5  o powierzchni   około  0,0080  ha   na  poprawę  warunków  zagospodarowania nieruchomości  przyległej  w  Brzesku  oznaczonej  nr  1466/1,zgodnie  z  zawartym wcześniej  porozumieniem  .Sprzedaż  części  działki  winna  nastąpić  wg.  wartości budowlanej za takie same pieniądze jakie zapłaciła Gmina.
20. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano    sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym części  działki nr 1469/5 o powierzchniach około 0,0080 ha ,0,0040 ha,0,0060 ha na  poprawę  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległych,  to  jest działek odpowiednio: 1216/5,1802/2,1220/2.
21. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  sprzedaż  w  trybie   przetargu  ustnego nieograniczonego    działkę  budowlaną  nr  1243/8  położoną  w Brzesku  przy  ul. Partyzantów.
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22. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja  realizacje zadań przez Wydział GGGMiR  , związanych z nabywaniem  gruntów do zasobu Gminy  Brzesko w roku 2010.
23. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  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 ulg.
24. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w sprawie  określenia zasad  wnoszenia  udziałów  do  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
25. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego./305.000.00/
26. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego-w formie dotacji celowej w kwocie 30.000 zł.
27. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego./25.000 na działalność DPS przy ul.Starowiejskiej/.
28. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego .
29. Komisja  zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok i  wnioskuje do Burmistrza Brzeska;

1.)  Aby  środki  finansowe  w  wysokości  40  tysięcy  złotych zaplanowane na podwyżki dla pracowników MPK przeznaczyć na zakup BUSA dla MPK. Głosowano 3 za, 1 przeciw 
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2.) Komisja  wnioskuje   aby   Burmistrz  rozważył  możliwość przeniesienia  środków   finansowych  z  dopłat   do  szczepień, zabezpieczonych   dla  SPZOZ  /pod  warunkiem  wykonania wszystkich szczepień/, i remontów dla szpitala ,na cele remontowo-inwestycyjne  /budowa  chodnika/. Głosowano 3  za,  0  przeciw,  

1 wstrzymujący

30. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2010 rok ze zmianami jw. został przez komisję Gospodarki Finansowej zaopiniowany  
3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący  

31. Komisja zapoznała się z wnioskiem Zarządu BZK w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania  działki  nr  878/8  położonej  w  Jadownikach  przy  ul.  Szkolnej   na wysypisku śmieci .
Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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