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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu

19 sierpnia

2009

roku

podjęte zostały

następujące wnioski i opinie :

1. Komisja przyjęła do wiadomości, oraz wysłuchała wyjaśnień Dyrektora BOSiR w
sprawie pisma Pani Katarzyny Knap - TOMI SPORT Organizacja aktywnego
wypoczynku obozy ,szkolenia sportowe dot. wynajęcia przez BOSiR sali fitness w
budynku Krytej Pływalni w Brzesku.

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje dokonanie podziału geodezyjnego gruntu
własności Gminy Brzesko, oznaczonego numerem ewidencyjnym 1282, położonego
przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Brzesku w zakresie posiadania przez Pana
Andrzeja Jarosza dla umożliwienia jego uregulowania, poprzez zakupienie tego
fragmentu działki przez użytkownika w trybie bezprzetargowym.

3. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek Pani B. Grynastyl o zakup przez
Gminę Brzesko działki Nr 81 położonej w Szczepanowie za kwotę 8.000 złotych.

4. Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez Pana Naczelnika
Józefa Makucha na temat wykupu i zamiany gruntów w pierwszym półroczu 2009
roku.

5. Komisja przyjęła jednogłośnie do wiadomości pismo Pani Janiny Druzkowskiej Cader
z dnia 7 lipca 2009 roku skierowanego do Komisji Rady Miejskiej.

6. Komisja Gospodarki Finansowej po analizie projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok wnioskuje o zmianę zapisu w
Dziale 926 wydatki bieżące BOSiR - na zakup usług pozostałych zmniejszyć środki
do kwoty 10 tysięcy złotych – głosowano jednogłośnie .

7. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok ze zmianami jak wyżej.

8. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
•

Emisji obligacji komunalnych,

•

Upoważnienia dla Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania
przekraczającego poza rok budżetowy 2009,

•

Zmiany Uchwały Nr XXVIII(205)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3
września 2008 roku 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 , budowa kanalizacji
deszczowej

oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Solskiego z ulicami

Szczepanowską i Okulickiego „ oraz udzieleniu Województwu Małopolskiemu
pomocy rzeczowej,
•

zmiany Uchwały Nr XLVI(319)2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25
października 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli ,dla których plan zajęć jest

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego , udzielania i rozmiaru
zniżek

dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w

przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych

przez Gminę

Brzesko,
9.

Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
o zmiany Uchwały Nr XXI(238)2000 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29
listopada 200 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Brzesku,

•

w sprawie Przyjęcia Programu Funkcjonalnego i Użytkowego Domu Ludowego w
Jadownikach .

10. Zapoznano się z kolejnym pismem Pani K.Zych dot. umorzenia zadłużenia –komisja
wnioskuje o sprawdzenie zasadności podnoszonej przez wnioskodawcę wątpliwości
że podstawą naliczenia czynszu lokalu, którego wnioskodawczyni była najemcą była
zawyżona o 4,3 m2 .Jeżeli jest to prawdą to daje to podstawę do skorygowania
wielkości

tego zadłużenia .Komisja wnosi

o skorygowanie tej należności.

Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący
11. Komisja zapoznała się z analizą finansową w temacie propozycji utworzenia straży
Miejskiej w Gminie Brzesko .

12. Zapoznano się z treścią odpowiedzi Powiatu Brzeskiego do sołtys wsi Szczepanów w
sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1340K Mokrzyska-Radłów.

13. Negatywnie zaopiniowała Komisji Gospodarki Finansowej ponowną prośbę Pani
K. Dadej zam. Jadowniki o umorzenie zaległości z tytułu budowy przyłącza
kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Głosowano jednogłośnie

14. Komisja zapoznała się z pismem Pani Sylwii Mietła z dnia 19 czerwca 2009 r. w
sprawie pomocy finansowej w wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej
w ulicy Sikorskiego w Brzesku.

15. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Pani E.Kraj zam.Brzesko dot.
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniu komunalnym którego jest
najemcą.
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