BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA

Nasz znak : BR.IX.0014.1.10.2016.MK

Brzesko, dnia 20.10.2016.MK

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Finansowej
Rady
Miejskiej
w
Brzesku
odbytym
w
dniu
20 października 2016 roku podjęte zostały następujące wnioski i
opinie:

1. Komisja Gospodarki Finansowej przyjęła do wiadomości
informację na temat pozyskiwania inwestorów i pomocy
lokalnym przedsiębiorcom przedstawione przez Kierownika
Biura Promocji oraz Kierownika Biura Funduszy Europejskich.

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań
mających na celu udział Gminy Brzesko w programie rządowym
„ Mieszkanie plus”. Głosowano jednogłośnie
3. W razie potrzeby komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie
opiniuje przekazanie gruntów pod potrzeby realizacji
programu „Mieszkanie plus”. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utrzymanie
charakteru aglomeracji miejskiej przy podejmowaniu decyzji
dot. Centrum Miasta Brzeska. Głosowano jednogłośnie
5. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Naczelnika
Wydziału EKiS o kosztach przeprowadzonych remontów i zadań
w placówkach oświatowych.
6. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z pozostałymi
wnioskami złożonymi przez sołectwa i rady osiedlowe do
projektu budżetu
Gminy Brzesko
na rok 2017. Komisja
rozpatrzy wszystkie złożone wnioski po złożeniu propozycji
budżetu Gminy
przez Burmistrza Brzeska. Głosowano
jednogłośnie
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7. Pozytywnie 5 za, 1 wstrzymujący zaopiniowała komisja
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 z
dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego
parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach ,
ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego
parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz.U.Woj.
Małop. z 2015r. poz. 4318).
8. Pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Finansowej
wniosek – sekcja kręgli klasycznych
BOSiR w Brzesku o
sfinansowanie kosztów uczestnictwa młodzieży w zgrupowaniu
kadry. Głosowano jednogłośnie

9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w
sprawach:
1) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko;
2) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzesko –
Sterkowiec ;

10.
Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 2016 rok ,
wnioskuje
do
Burmistrza
Brzeska
o
wyszacowanie
i
zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na
wykonanie monitoringu wewnątrz sali sportowej przy PSP nr
3 jak również wokół budynku na zewnątrz.
Głosowano jednogłośnie

11.
Komisja
wnioskuje
do
Burmistrza
Brzeska
o
skalkulowanie kosztów, jak najszybszy zakup i wdrożenie
jednego programu finansowo- księgowego dla wszystkich
jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego na rok 2017.
Głosowano jednogłośnie

12.
Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja projekty
uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016;
2) zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
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Prognozy Finansowej Gminy Brzesko Wieloletniej Prognozy
Finansowej;
3) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i
wykupu;
Przewodniczący
Komisji Gospodarki Finansowej
RM w Brzesku
Jarosław Sorys
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