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Nasz znak : BR.0014.1.3.2020.MK

Brzesko, dnia 19.03.2020 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 marca 2020 roku podjęte zostały następujące
wnioski i opinie:
1. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała informacje z działalności
niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych
sprawozdania z SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019 r.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2019 r.
3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by unieważnić i odsunąć w czasie obecnie
ogłoszony konkurs na realizacje zadań profilaktycznych, z uwagi na obecną sytuację
epidemiologiczną w kraju. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami RB z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok i przyjęła do
wiadomości.
5. Komisja zapoznała się z wynikami przeprowadzonych kontroli przez NIK
w zakresie funkcjonowania budżetów obywatelskich.
6. Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia 2019 roku
Nr 376/2019.

7. Zapoznano się z pismem- odpowiedzią Pani Poseł J.Szczurek – Żelazko dot.
podejmowanych działań w zakresie zabezpieczeń przeciwpowodziowych
w Gminie Brzesko.
8. Zapoznano się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Brzesku
dot.
podejmowanych interwencji przez funkcjonariuszy policji w godzinach
obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu tj. w godz.22.00-6.00 i ze względu na
obecnie panującą sytuację epidemiologiczną w kraju komisja postanowiła przesunąć
dyskusję w temacie propozycji zmiany godzin nocnej sprzedaży alkoholu na termin
późniejszy.
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9. Komisja zapoznała się z pismem Rady Rodziców PSP w Sterkowcu dot. przywrócenia
przynależności dzieci z Wokowic do obwodu szkolnego PSP w Sterkowcu i przekazuje
powyższy wniosek do rozpatrzenia zgodnie z założeniami do Wydziału EKiS UM
w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
10. Komisja zapoznała z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku
w sprawie kontynuowania prac związanych z remontem dróg, parkingów
i chodników na Osiedlu Jagiełły w 2020 roku.
11. W związku z obecną trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, Komisja wnioskuje do
Burmistrza Brzeska o rozważenie by w razie potrzeby, zawiesić pobieranie opłat
parkingowych na terenie Miasta Brzeska. Głosowano 4za, 1 wstrzymujący
12. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego
parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu
pobierania tych opłat. Głosowano 2 za, 3 wstrzymujące
13. Przyjęto do wiadomości pismo mieszkańców Jasienia dot. postawienia wiaty
przystankowej na ul. Wiedeńskiej i M. Konopnickiej.
14. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1) Zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020. Głosowano
jednogłośnie ;
2) Zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano
jednogłośnie
15. Komisja zapoznała się z informacjami Burmistrza Brzeska w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko i pozytywnie zaopiniowała propozycję
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 złotych za
jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący
16. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Brzesko. Głosowano
jednogłośnie
17. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
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zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy
Brzesko. Komisja wnioskuje by opłata z tego tytułu wynosiła o
1 złotych mniej za jedną osobę miesięcznie. Głosowano jednogłośnie

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej
(-)mgr Bogusław Sambor
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