Brzesko, dnia 13 maja 2019 r.
Burmistrz Brzeska
Tomasz Latocha

Nasz znak: ZS.0014.6.6.2019.MK
Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 10 maja 2019 roku podjęte zostały wnioski i
opinie:

1. KOMISJA REWIZYJNA Rady Miejskiej w Brzesku po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie o tym sprawozdaniu oraz informacji o
stanie mienia, pozytywnie zaopiniowała
WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
BRZESKO ZA 2018 ROK, i występuje do Rady Miejskiej w Brzesku o udzielenie
Burmistrzowi Brzeska Panu Tomaszowi Latosze A b s o l u t o r i u m za 2018 rok.
Głosowano Jednogłośnie
2. Pozytywnie jednogłośnie przyjęła komisja Informację Dyrektora PUP w Brzesku o
stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz działaniach
podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
3. Komisja pozytywnie, jednogłośnie oceniła informację MOPS na temat zasobów pomocy
społecznej za rok 2018 dla Gminy Brzesko.
4. Pozytywnie oceniono sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Sportowych za rok
2018. Głosowano jednogłośnie
5. Pozytywnie oceniono sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Brzesko za rok 2018. Głosowano jednogłośnie
6. Pozytywnie oceniono Analizę stanu gospodarki odpadami w Gminie Brzesko za rok
2018. Głosowano jednogłośnie
7. Komisja zapoznała się z pismem Pani A.P-D. dot. wstrzymania sprzedaży działki w
Jasieniu, wysłuchała wyjaśnień Pani Dyrektor R. Pacura oraz zapoznała się z treścią
udzielonej odpowiedzi na pismo wnioskodawczyni.

8. Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora BOSiR w Brzesku dot. propozycji
poszerzenia strefy parkingowej i utworzenia parkingów na Placu Kazimierza,
komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zlecenie wykonania ekspertyzy
dot. stanu technicznego Placu oraz możliwości funkcjonowania tam
parkingu. Głosowano jednogłośnie
9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano propozycję o utworzeniu strefy
płatnego parkowania na Brzeskim Rynku.
10. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem dot. poszerzenia strefy parkingowej o
Plac Targowy w Brzesku , podjęła wniosek o dalsze procedowanie kwestii
związanej z płatnym parkowaniem na Placu Targowym w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.
11. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku
dot. współfinansowania z Gmina Brzesko wyposażenia placów zabaw.
12. Komisja zapoznała się z wnioskiem SM w sprawie podjęcia uchwały dot.
dopłaty do wody dla grupy mieszkańców i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o
przekazanie wniosku do Starosty Powiatu Brzeskiego celem rozważenia
możliwości udzielenia wsparcia finansowego mieszkańcom. Głosowano
jednogłośnie
13. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1) Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową;
2) Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą
( przebudowa skrzyżowania);

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
RM w Brzesku
………………………………………
/Piotr Duda/

krajową

