
                                                                            Burmistrz Brzeska
                                                                            Pan Grzegorz Wawryka

Nasz znak :BR.IX.0064/1/38/2009/BŁ                            Brzesko, dnia : 23.09.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  23  września  2009  roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  wprowadzenie  na  najbliższej  sesji  Rady 
Miejskiej  nowego  zadania  do  budżetu  na  rok  2009  wraz  
z  zabezpieczeniem  środków  finansowych  na  budowę  kanalizacji  w  północno-zachodniej 
części miasta . Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zakup  licencji  na  budowę  przydomowych 
oczyszczalni  ścieków  dla  obszarów,  na  których  
w  perspektywie  czasowej  nie  przewiduje  się  budowy  sieci  kanalizacyjnej.  Głosowano 
jednogłośnie.

3. Opinia
Komisja zapoznała się z treścią   Uchwały Nr Z.IV.S.O.II/422/17/09 Składu Orzekającego 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 września 2009 r. w sprawie 
opinii o przedłożonej przez Burmistrza Brzeska informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.

4. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informacje o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.

5. Wniosek
Zapoznano się z analizą wniosków Komisji Gospodarki Finansowej za okres od stycznia do 
grudnia 2008 roku i komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wypracowanie koncepcji 
kontroli  w terenie umów na odbiór  ścieków z gospodarstw domowych do kanalizacji  lub 
zamiennie  udowodnienie częstotliwości opróżniania przydomowych szamb oraz posiadania 
umów na odbiór odpadów komunalnych. Głosowano jednogłośnie.

6. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  Województwa  Małopolskiego  na  wykonanie  w  2009  roku 
konserwacji potoku Kowalówka w miejscowości Poręba Spytkowska.



7. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w 
Statucie Młodzieżowej Rady Gminy.

8. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 
jednostki  budżetowej  pod  nazwą  „Brzesko  Ośrodek  Sportu  
i Rekreacji” w Brzesku.

9. Komisja zapoznała się z następującymi tematami :
• z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej 

w  Brzesku  z  dnia  28  września  2005  roku  w  sprawie:  regulaminu  przyznawania 
nagród  Burmistrza  Brzeska  dla  nauczycieli  za  ich  osiągnięcia  dydaktyczno  - 
wychowawcze.

• z pismem Zarządu Osiedla „Kopaliny-Jagiełły” dotyczącym wniosków do projektu 
budżetu Gminy Brzesko na rok 2010.
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