GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA
Nasz znak : BR.IX.0014.1.2.2018.JS

Brzesko, dnia 1 marca 2018r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 28 lutego 2018 r. podjęte zostały następujące
wnioski i opinie:
1. W związku z przeniesieniem na operatora Wody Polskie dotychczasowych uprawnień
należnych Związkowi komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań
zmierzających do wyjścia Gminy Brzesko ze Związku Międzygminnego ds. wodociągów i
kanalizacji. Głosowano jednogłośnie.
2. Komisja przyjęła do wiadomości bieżące informacje RPWiK dot. wysokości opłat za
dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
3. W związku z finansowym uzasadnieniem jednorazowego zakupu siedmiu brakujących
parkometrów komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie takiej możliwości.
Głosowano jednogłośnie.
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup kul i kręgli przed zorganizowaniem
Mistrzostw Polski w kręglach. Głosowano jednogłośnie.
5. Komisja przyjęła do wiadomości informacje dotyczące funkcjonowania BOSiR.
6. Komisja zaopiniowała następujące uchwały:


zmiany

Uchwały

Budżetowej

Gminy

Brzesko

na

rok

2018;

głosowano

jednogłośnie;


zmiany uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia
2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
głosowano jednogłośnie;



zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagrodzenia
za inkaso; głosowano jednogłośnie;



dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Brzesko
instrumentem płatniczym; głosowano jednogłośnie;



Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Dzielnica Przemysłowa”;
głosowano jednogłośnie;

7. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Rady Rodziców oraz Dyrektora PSP w
Sterkowcu w sprawie dofinansowania realizacji zadania remontowego ze środków
budżetu Gminy Brzesko . Głosowano jednogłośnie.
8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wydział EKiS w porozumieniu z komisją
Oświaty, Kultury i Sportu wypracował nowe propozycje i jednoznaczne stanowisko
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego i ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019.
Głosowano jednogłośnie.
9. Pozytywnie zaopiniowała komisja wniosek dotyczący przedłużenia umów dzierżaw
oraz umów najmu na okres powyżej trzech lat jak niżej:
Wykaz działek, które będą dzierżawione powyżej trzech lat – ta sama nieruchomość, ten
sam dzierżawca – dzierżawa będzie przedłużona w roku 2018
1/Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej:
Lp.

Nr działki przeznaczenie

1

1134/5,

Opis – położenie

uprawa warzyw

ul. Królowej Jadwigi
ul. Kwiatowa

uprawa warzyw,

ul. Okocimska

1164/3,
1015,0 m2
2

2360/3

-676,0 m2
3

2747/15

pomieszczenie
gospodarcze
garaż

ul. Królowej Jadwigi

ul. Królowej Jadwigi

202,0 m2

składowanie
materiałów
budowlanych,
zieleń
przydomowa,
dojazd do
nieruchomości

2747/15

Kiosk handlowy

os.Wł.Jagiełły

-30,0 m2

4

5

1145/16

44,0 m2

2/Działki położone na terenie Gminy Brzesko:
Lp. Nr działki

przeznaczenie

Opis

1

uprawy rolne-użytki
zielone

obręb Mokrzyska-Bucze

646, 682 – pow. 0,55 ha

3/ NAJEM
Wykaz lokali użytkowych, które będą wynajmowane powyżej trzech lat – ten sam lokal,
ten sam Najemca – najem będzie przedłużony w roku 2018.
Lokale użytkowe położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej:
Lp. Pow. lokalu

przeznaczenie

Opis – położenie

1

14,40 m2

Lokal handlowy nr 37E na ul. Głowackiego 40
placu targowym- dz.ewid.
nr 1883/4

2

14,40 m2

Lokal handlowy nr 41E
na placu targowym –
dz.ewid. nr 1883/4

3

1,0 m2

Stoisko ruchome z
ul. Głowackiego 51
obwarzankami w budynku
Urzędu Miejskiego dz.ewid.
nr 1946/6

ul. Głowackiego 40

Powyższą opinię przegłosowano: Jednogłośnie
10. Komisja zaopiniowała następująco zwolnienia z waloryzacji czynszów w 2018 roku,
należnych z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach własności
Gminy Brzesko:


Pl. Żwirki i Wigury nr 7 - Pan Z.W : Głosowano: 4 przeciw: 0 za: 0
wstrzymujących. (Zaopiniowano negatywnie)



Pl. Żwirki i Wigury nr 8 - Pan A.M Głosowano: 4 przeciw: 0 za: 0
wstrzymujących. (Zaopiniowano negatywnie)



ul. Głowackiego 40 - Pan M.P Głosowano: 2 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.
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