BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA

Nasz znak : BR.IX.0014.1.6.2011.JS

Brzesko, dnia 24 maj 2011r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 23 maja 2011 roku
podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok.

2. Komisja pozytywnie opiniuje informację na temat realizacji wpływów do
budżetu z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych.

3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
● zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011– głosowano
jednogłośnie;
● zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
26 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko na lata 2011-2022 – głosowano jednogłośnie;
● udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego- głosowano
jednogłośnie;
● zmiany uchwały Nr XLIX/341/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
25 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Małopolskiego - głosowano jednogłośnie;
●
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2010- głosowano jednogłośnie;
● zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku za rok 2010.- głosowano jednogłośnie;

4.
Komisja wstrzymała się z wydaniem opinii w sprawie zamiaru sprzedaży
działek przez Gminę Brzesko położonych w Jadownikach do czasu wydania opinii po
wizji lokalnej odbytej przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Głosowano jednogłośnie.
5.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo od TKKF „Sokół”.

6.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprzedaż w trybie
przetargowym działki Nr 1243/4 o powierzchni 0, 0243 ha położoną w Brzesku
w sąsiedztwie ulic Garbarskiej i Błękitnej.
7.
Komisja przyjęła do
w Mokrzyskach przy ul. Pagorek.
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8.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zakup przez gminę
działki Nr 723 w Okocimiu zajętej rowami odwadniającymi drogę gminną.
9.
Komisja rozpatrzyła wnioski użytkowników wieczystych dotyczące
przekazania Gminie Brzesko swoich udziałów w nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1253/25 położonej w Brzesku w sąsiedztwie
bloku mieszkalnego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40 B. Komisja wnioskuje
o podjęcie działań w sprawie nieodpłatnego przekazania powyższego gruntu przez
wnioskodawców na rzecz Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.
10.
Komisja nie zaopiniowała wniosku państwa B i B G. zam. Brzesko
dotyczącego sprzedaży działki gminnej położonej na terenie osiedla Jagiełły.
Głosowano: 2 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujące.
11.
Po zapoznaniu się z pismem w sprawie uruchomienia na terenie Brzeska
żłobka, Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań związanych
z wdrożeniem ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat
3 /D.U. Nr 45 poz. 235/.
12.
Komisja wnioskuje, aby wdrażanie ustawy z dnia z dnia 04 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /D.U. z 2011 roku, Nr 45 poz. 235/ przekazać
do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
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