BURMISTRZ BRZESKA
GRZEGORZ WAWRYKA

Nasz znak : BR.IX.0014.1.12.2016.MK

Brzesko, dnia 21.12.2016.MK

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

21 grudnia

2016 roku podjęte zostały

następujące wnioski i opinie:
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano 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 Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko;
3) zmiany uchwały Nr XXXI/209/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
26 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu;
2. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z projektem Budżetu Gminy
Brzesko na 2017 rok i wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu następujących
zadań :
1) budowa oświetlenia na ul. Lipowskiej w Jadownikach;
2) wykonanie remontu nakładki asfaltowej na ul. Nadbrzeżnej w Jadownikach;
3) wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiśnickiej w Jasieniu.
za w. w. wnioskami głosowano jednogłośnie
3. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskiem Prezydium
Brzeskiej Rady Seniorów o zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2017
środków finansowych na realizację programów na rzecz osób starszych.
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Komisja informuje , że
przedstawieniu

ewentualny przydział środków będzie możliwy po

konkretnych

projektów

w

trakcie

roku

budżetowego.

Głosowano jednogłośnie
4. Komisja

zapoznała

ul. Sąsiedzka dot.
Brzeska

się

z

pismem

mieszkańców

wykonania remontu ulicy

sołectwa

Mokrzyska

i wnioskuje do Burmistrza

o rozważenie możliwości realizacji wniosku mieszkańców w miarę

posiadanych środków

finansowych w budżecie roku 2017. Głosowano

jednogłośnie

5. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana H.A

dot. wykonania projektu

budowy chodnika oraz oświetlenia ulicznego w Porębie Spytkowskiej oraz
odpowiedzią na pismo Starosty Brzeskiego. Komisja informuje iż podejmie
dalsze działania po

uzyskaniu

decyzji dot. przebudowy drogi w ramach

środków pozyskanych z MRPO. Głosowano jednogłośnie
6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wysokość stawki czynszu najmu
stanowiącej stawkę wywoławczą do przetargu na najem lokalu użytkowego
położonego w budynku zarządzanym przez MZGM Brzesko , zlokalizowanym w
Brzesku przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 na działalność usługowo- handlową
– miesięczna stawka czynszu jako stawka wywoławcza do przetargu na najem
w. w lokalu wynosi 10,00 za 1 m2 netto. Do powyższej stawki zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Finansowej
Rady Miejskiej w Brzesku
Jarosław Sorys
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