BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA

Nasz znak : BR.IX.0014.1.7.2011.MK

Brzesko, dnia 24.06.2011 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 22 czerwca 2011 roku podjęte zostały następujące
wnioski i opinie:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia
z

sprawozdania

wykonania

budżetu

finansowego
Gminy

oraz

Brzesko

za

sprawozdania
rok

2010;

głosowano jednogłośnie
2) absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za rok 2010, głosowano jednogłośnie
3) określenia zakresu i formy informacji półrocznej o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Brzesko, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej

oraz

o

przebiegu

wykonania

planu

finansowego

samorządowych instytucji kultury, głosowano jednogłośnie
4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; głosowano
4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
5) 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
6) ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej, ze zmianami & 3 pkt.5, głosowano jednogłośnie
7) zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko
na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w
przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal ze
zmianami ; głosowano 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw
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2. Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie na temat funkcjonowania Spółki
BZK w Brzesku.
3. Komisja przyjęła informację Wydziału EKiS na temat stanu oświaty z uwzględnieniem
planu działań przygotowawczych i remontów w okresie wakacyjnym w 2011r.
Komisja wnioskuje aby pan naczelnik Wydziału EKiS przedstawił komisji szczegółową
informację /rzeczową i finansową/ na temat przeprowadzonych remontów w podległych
mu placówkach w czasie wakacji, na posiedzeniu komisji w miesiącu wrześniu br.
głosowano jednogłośnie
4. Komisja zapoznała się z wnioskiem LKS Strażak w Morzyskach w sprawie umorzenia
spłaty zaległych faktur za wynajem pomieszczenia przeznaczonego na szatnie w budynku
GOSiR i wnioskuje o uzupełnienie wniosku o dane wynikające z zapisów zawartych w § 3
pkt. 2 Uchwały

Rady Miejskiej w Brzesku Nr LX/405/2010. Głosowano 4 za,

1 wstrzymujący
5. Pozytywnie zaopiniowano wniosek OSP w Brzesku o dofinansowanie z budżetu gminy na
zakup samochodu pożarniczego. Głosowano 3 za, 1 przeciw
6. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Brzesko o sprzedaż
o pow.354 m2

położonej

działki gminnej Nr 1097/87

na osiedlu Jagieły w Brzesku, zgodnie z obowiązującą

procedurą.
Głosowano 4 za, 0 przeciw,2 wstrzymujące
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