Protokół Nr 6/2017
z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 20 lipca 2017r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Brzesku przy ul. Głowackiego 51.
Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie:
1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji;
2. Radny Leszek Klimek – członek komisji;
3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji;
4. Radny Grzegorz Kolbusz- członek komisji;
5. Radny Krzysztof Ojczyk- członek komisji;
6. Radny Stanisław Góra- członek komisji;
Radny Adam Smołucha- Nieobecny usprawiedliwiony
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:


Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył
Radny Jarosław Sorys Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr
1 do protokołu. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek
został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza wykonania wniosków komisji za I półrocze 2016r.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 24 maja 2017 r.
3. Sprawy

bieżące

i

wolne

wnioski

–

zaopiniowanie

pism,

wniosków

i projektów uchwał.
Ad.1 Analiza wykonania wniosków komisji za I półrocze 2016r.
Członkowie komisji otrzymali w/w informacje w wersji papierowej.
Sekretarz

Gminy

Stanisław

Sułek,

poprosił

o

zapytania

do

złożonego

sprawozdania.
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Przewodniczący

komisji

Jarosław

Sorys,

poruszył

sprawę

jadłodajni.

Propozycji zmiany lokalizacji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk-zapytał w sprawie przekazania budynku
OSP Bucze. Wniosek nie jest zrealizowany. Jest to własność prywatna nadal
i my inwestujemy w infrastrukturę, która nie jest nasza. Stwierdził, że
rozmowa powinna być między Burmistrzem a Stowarzyszeniem a nie Radą Sołecką.
Po dyskusji nad w/w tematami podjęto wnioski o następującej treści:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przedstawić ostateczne warunki
przeniesienia lokalizacji jadłodajni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Komisja ponowne wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przejęcie budynku od
stowarzyszenia OSP Bucze i zawarcie stosownej umowy w okresie trzech miesięcy
z jednoczesnym przeznaczeniem budynku na cele potrzeb mieszkańców.
Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na
nośniku informacji

(płyta CD), która znajduje się

w aktach komisji.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z dnia 22 czerwca 2017r.
Protokół

z

dnia

22

czerwca

2017r.

został

przyjęty

głosami:

3

za,

1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad.3

Sprawy

bieżące

i

wolne

wnioski

–

zaopiniowanie

pism,

wniosków

i projektów uchwał.
Komisja dokonała analiz pism skierowanych na komisję. Po dyskusji i analizie
podjęto następujące wnioski.
W

związku

z

pismem

Starostwa

Powiatowego

w

sprawie

budowy

chodnika

w Sterkowcu, komisja podejmie decyzję po otrzymaniu dodatkowych opinii
i stanowiska Rady Sołeckiej w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

o

przeprowadzenie

konsultacji

społecznych z zainteresowanymi mieszkańcami ul. B. Westerplatte oraz ul.
Wojska Polskiego w Brzesku, dotyczącymi rozwiązań komunikacyjnych drogi
łączącej ul. B. Westerplatte z ul. Wojska Polskiego. Głosowano jednogłośnie.
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Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała stawkę czynszu najmu lokalu
przeznaczonego na działalność handlowo usługową- Plac Żwirki i Wigury Nr 8;
stawka 53,00 zł. m² netto.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała stawkę czynszu za najem lokalu
przeznaczonego pod kawiarnie w RCKB- stawka: 13,60 zł m² netto, zgodnie z
operatem szacunkowym.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
(ul. Sądecka).

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Radny
Jarosław Sorys zamknął jej posiedzenie. Obrady trwały od godz. 8:00 – 10:00
Przewodniczący Komisji Gospodarki
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku
Jarosław Sorys
Protokół sporządziła:
Inspektor
mgr Joanna Szczepka
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