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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym w dniu 25 października 2010 roku podjęte zostały następujące wnioski
i opinie :

1.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie w trybie pilnym wyceny

rynkowej gruntu w Jadownikach - działka nr 747/1 o powierzchni 0,19 ha, oraz gruntu na
Pomianowskim Stoku, rekomendowanego przez Burmistrza i uzgodnionego ze stroną umowy.
Głosowano jednogłośnie

2.

Pozytywnie jednogłośnie przyjęła komisja sprawozdanie z zawartych przez Gminę

Brzesko umów dzierżaw za okres od 1 czerwca 2008 r do 30 września 2010 roku.

3.

Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Brzeska dot. zakupu działki o nr

ewidencyjnym 628 położonej w Brzesku przy ul. Leśnej od Pana R.C. zamieszkałego w
Brzesku, za cenę od 37.500 zł

do 42 tysięcy zł, niezbędnej do lokalizacji na tej działce

przepompowni, w ramach prowadzonej przez RPWiK w Brzesku inwestycji współfinansowanej
z Funduszu Spójności. Głosowano jednogłośnie

4.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Zarządu Osiedla Kopaliny- Jagiełły dot.

propozycji wniosków do projektu budżetu roku 2011.

5.

Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :
 zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Brzesko;
 zmiany Uchwały Nr XXVIII/205/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 września
2008 r.w sprawie współdziałania z Województwem Małopolskim w zakresie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa
nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w Brzesku ul. Solskiego wraz z remontem
chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul.
Solskiego z ulicami Szczepanowską
Małopolskiemu pomocy rzeczowej;

i Okulickiego” oraz udzielenia Województwu

2
 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/410/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
8 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz
Województwa Małopolskiego;
 zmiany uchwały Nr LX/409/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września
2010r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta
i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso;
 określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o;
 określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z.o.o;
 zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia
2010r.w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z
którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

6.

Komisja pozytywnie opiniuje zmianę celu rezerwy celowej, utworzonej na wypłatę
jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i przeznaczenie jej na
sfinansowanie wkładu własnego gminy na pomoc materialną dla uczniów/stypendia
socjalne/, oraz na podwyżki dla personelu pomocniczego placówek oświatowych i
nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Głosowano jednogłośnie

7.

Komisja zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzesko
za

I półrocze 2010 roku, oraz informacjami złożonymi przez Panią Skarbnik i

pozytywnie opiniuje jego wykonanie. Głosowano jednogłośnie
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