GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0014.1.5.2016.JS

Brzesko, dnia 23 maja 2016 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 23 maja 2016 podjęte zostały następujące wnioski
i opinie:

1. Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury
w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku i pozytywnie
jednogłośnie opiniuje działalności placówek.
2. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie dotyczące współpracy
i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe w 2016r.
3. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprawozdanie z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie środków finansowych na
opracowanie walki z tzw. „dopalaczami” oraz narkotykami w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celach edukacyjnych.
5. Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedź Prezesa MPK na wniosek z dnia 22 lutego
2016r. w sprawie kursów linii Nr 9.
6. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Oddziału PKO BP SA w sprawie
umożliwienia dojazdu do wpłatomatu oraz wrzutni zlokalizowanej w budynku Oddziału 1
w Brzesku pl. Żwirki i Wigury 6.
7. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zbycie nieruchomości Gminy Brzesko
o Nr 589 położonej w Buczu w drodze bezprzetargowej.
8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podpisanie przez Urząd Miejski
ze Starostwem Powiatowym w Brzesku stosownej umowy precyzującej zasady wzajemnej
partycypacji w kosztach robót budowlanych dotyczących przebudowy przepustu wraz
z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1443 K w Porębie Spytkowskiej
w obrębie skrzyżowania z droga gminną tj. ul. Skalna w Porębie Spytkowskiej oraz o
podpisanie stosownych porozumień jak wyżej, dotyczących wykonania projektów chodników

na ulicy Podgórskiej, ulicy Witosa oraz ulicy Małopolskiej w Jadownikach. Głosowano
jednogłośnie.
9. Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach:
a. zmiany uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2016; głosowano 2 za,
2 wstrzymujące, 0 przeciw;
b. zmiany Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzesko Wieloletniej Prognozy Finansowej : głosowano 2 za, 2 wstrzymujące, 0
przeciw.
c. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie
realizacji „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV); głosowano jednogłośnie
d. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie
realizacji
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