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Brzesko, dnia : 26.01.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w
Brzesku odbytym w dniu 22 s t y c z n i a 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski
i opinie :
1. Opinia
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brzesko w obrębie geodezyjnym Brzesko, Jasień i Okocim. Głosowano przy 5 głosach za,
przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.
2. Wniosek
Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzesku za okres 2008 roku i wyjaśnieniami Pani Dyrektor MOPS na zadawane
pytania , a następnie komisja zawnioskowała do Burmistrza Brzeska o uzupełnienie
informacji MOPS o kwestie finansowe dotyczące roku 2008 na najbliższą sesje Rady
Miejskiej tj. na 11 02.2009 r. Głosowano jednogłośnie.
3.Wniosek
Komisja zapoznała się z pismem pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Brzesku oraz Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku dotyczącym wyrażenia zgody na
możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych w stołówce Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Brzesku. W związku z brakiem jednoznacznych zapisów w ustawie o
systemie oświaty umożliwiających korzystanie z posiłków na stołówkach szkolnych przez
nauczycieli, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydanie stosownego zarządzenia w
przedmiotowej sprawie. Głosowano jednogłośnie.
4. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pani Marii Pukal zam. Jasień w sprawie rozłożenia na raty
zaległości oraz umorzenie odsetek od zaległości z tytułu budowy kanalizacji. Komisja
wyraża zgodę na rozłożenie zaległości na raty zgodnie z prośbą wnioskodawcy. Głosowano
jednogłośnie.
5. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pana Tadeusza Pomazańskiego zam. Jadowniki w sprawie
umorzenia części zaległości w kwocie 1.000,00 złotych oraz odsetek od całej kwoty
zaległości, a także o rozłożenia pozostałej kwoty zaległości w wysokości 1.504,00 złotych na
raty po 70,00 złotych miesięcznie z tytułu budowy kanalizacji. Komisja wyraża zgodę na
rozłożenie zaległości na raty. Głosowano jednogłośnie.
6. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pani Małgorzaty Wójcik zam. Jasień w sprawie rozłożenia
na raty zaległości oraz umorzenie odsetek od zaległości z tytułu budowy kanalizacji. Komisja

wyraża zgodę na rozłożenie zaległości głównej na raty, oraz umorzenie odsetek od tych
zaległości zgodnie z prośbą wnioskodawcy. Głosowano jednogłośnie.
7. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała pismo (prośbę) pani Anny Stępak
zam.Wokowice o umorzenie zaległości głównej oraz odsetek od tych zaległości z tytułu
budowy kanalizacji .
8.Wniosek
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok
2009. Równocześnie komisja zawnioskowała do Burmistrza Brzeska o zaproszenie Pani
Dyrektor SP ZOZ na najbliższą sesję Rady Miejskiej, celem dokonania przybliżenia wniosku
w sprawie dofinansowania remontu Oddziału Rehabilitacji. Głosowano jednogłośnie.
9.Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pani Krystyny Zych zam. Brzesko w sprawie o umorzenie
zadłużenia. Komisja zwraca się z prośbą do Pana Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Brzesku o pozytywne rozpatrzenie prośby w/w wnioskodawcy i udzielenie
komisji informacji o sposobie załatwienia sprawy. Pismo w załączeniu. Głosowano
jednogłośnie.
10. Pisma przyjęte do wiadomości
Komisja zapoznała się z następującymi pismami:
• Dyrektorów Publicznych Przedszkoli
w Gminie Brzesko w sprawie zwiększenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, w celu ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami w
Publicznych Przedszkolach Gminy Brzesko.
• Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” w Szczepanowie z dnia 05.01.2009 r. w
sprawie wniosku do budżetu na rok 2009,
• Pana Bogdana Zachary zam.Mokrzyska z dnia 12.01.2009 r. w sprawie uchwalonego
budżetu na rok 2009,
• Pana Pawła Majdy z dnia 14.01.2009 r. w sprawie parkingów na terenie Gminy
Brzesko.
11.Wniosek
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej w drodze przetargu i opiniuje w/w projekt uchwały negatywnie.
Jednocześnie wnioskuje o wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowej z ofertą wykupu 1/5
części
współwłasności
dwóch
działek
Nr 1250/16 i 1250/17. Głosowano jednogłośnie.
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