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Brzesko, dnia 14 stycznia 2011 r.

Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i
Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 14 stycznia
2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie :
1. Pozytywnie jednogłośnie przyjęła komisja Gospodarki Finansowej plan pracy komisji na
2011 rok.
2. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskami

w sprawie umorzenia

zaległości finansowych względem Gminy Brzesko i wyraziła opinie o treści:
1) negatywnie zaopiniowano wniosek Pana Jacka Nalepy

zam. Dębica

o

rozłożenie na raty należności zasądzonych przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
sygn. IACA 362/02 i umorzenie odsetek .Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący
2) komisja pozytywnie opiniuje wniosek o umorzenie

w 50 % zaległości

finansowych względem Gminy z tytułu budowy kanalizacji, dla Państwa Haliny i
Jacka Suwara zam.Brzesko .Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący
3) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pana Bogdana Skóra zam.
Wokowice o umorzenie w 100 % zaległości finansowych względem gminy z
tytułu budowy kanalizacji.
4) pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani Marty Rzenno zam.
Brzesko o umorzenie w 50 % zaległości finansowych względem gminy z tytułu
budowy kanalizacji.
5) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani Bożeny Kubik

zam.

Jadowniki o umorzenie w 100 % zaległości finansowych względem Gminy z
tytułu budowy kanalizacji.
6) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani Zofii Bartusiak zam.
Brzesko o umorzenie w 50 % zaległości finansowych względem gminy z tytułu
budowy kanalizacji, a pozostałą cześć zaległości należy rozłożyć na dogodne
raty.
7) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Pani Ireny Przybyło zam.
Wokowice o umorzenie odsetek od zaległości finansowych względem Gminy z
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tytułu budowy kanalizacji, a pozostałą cześć zaległości należy rozłożyć na
dogodne raty.
8) pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek

Pani Anny Ślęzak

zam.

Jadowniki o umorzenie odsetek od zaległości finansowych względem Gminy z
tytułu budowy kanalizacji, a pozostałą cześć zaległości głównej należy rozłożyć
na dogodne raty.
9) Po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Pytel zam. Jadowniki w sprawie
umorzenia zaległości finansowych względem gminy z tytułu budowy kanalizacji,
komisja wnioskuje o sprawdzenie stanu prawnego własności budynku do którego
został

wykonany przyłącz

kanalizacyjny.

rozliczania się za wodę i ścieki z RPWiK

W

przypadku

komisja

samodzielnego

pozytywnie opiniuje

umorzenie zaległości w 100 % .Głosowano jednogłośnie
3. Komisja Gospodarki Finansowej oraz Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Brzesku dokonały analizy projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok i po szerokiej
dyskusji podjęte zostały następujące wnioski i opinie :
1) Wniosek o przeanalizowanie możliwości wykonania monitoringu stadionu OKS,
w oparciu o przedstawioną przez Zarząd Klubu

koncepcję i kosztorys.

głosowano jednogłośnie
2) Wniosek

o

przystąpienie

do

opracowania

planów

przestrzennego

zagospodarowania przestrzennego dla terenów Osiedla Kościuszki- Ogrodowa .
głosowano jednogłośnie
3) Wniosek o przesunięcie kwoty 100 tysięcy złotych z zaplanowanej dotacji do
Spółki MPK w roku 2011 na działalność sportową stowarzyszeń sportowych.
Głosowano jednogłośnie
4) Wniosek

o zwiększenie środków finansowych w budżecie na rok 2011 na

wykonanie oświetleń ulicznych, do kwoty 60 tysięcy złotych- głosowano
jednogłośnie
5) Wniosek aby

kwotę 330 tysięcy złotych zaplanowaną w projekcie budżetu

Gminy Brzesko na 2011 rok na wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody
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użytkowej i wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku z wykorzystaniem
układu solarnego, przeznaczyć na drogi . Głosowano jednogłośnie
6) Wniosek aby kwotę 90 tysięcy złotych z zadania pn. ”budowa kanalizacji w
Gminie Brzesko” przeznaczyć na wykonanie prac remontowych na Kręgielni –
głosowano 12 za 1 wstrzymujący
7) Wniosek o zweryfikowanie i wykonanie analizy wykorzystania hotspotów na
terenie Miasta i Gminy Brzesko, w terminie do dnia 19 stycznia br.
Głosowano jednogłośnie
8) Komisje

przyjęły do wiadomości pismo ZNP w Brzesku

Regulaminu

przyznawania

dodatków

dla

nauczycieli

dot. nowelizacji
zatrudnionych

w

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
9) Komisje zapoznały się z pismem LKS ISKRA Szczepanów w sprawie
zagospodarowania środków finansowych niewykorzystanych w 2010 r. na
działalność Klubu.
10) Komisje przyjęły do wiadomości informacje zawarte w piśmie RPWiK z dnia
5.01.2011 r. odnośnie wysokości cen za wodę i ścieki w okresie od 1.02.2011 do
31.01.2012. Komisje wnioskują o poszukiwanie przez RPWiK oszczędności i
cięcia kosztów własnych, przez ograniczenie niekontrolowanych poborów wody
kradzieży, wycieków itd., oraz uszczelnienie kanalizacji sanitarnej przez
ograniczenie wpływu wód gruntowych, opadowych .Głosowano jednogłośnie
4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały komisje projekty uchwał w sprawach :
1) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2) zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku

Stanisław Góra
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Kazimierz Sproski

