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Nasz znak:   BR.IX.0064/6/45 /2008/MK                  Brzesko, dnia 22 września 2008 r.
                     BR.IX.0064/1/25/2008/MK
                     BR.IX.0064/2/  / 2008/MK

Uprzejmie informujemy,  że na wspólnym  posiedzeniu  Komisji 
Rewizyjnej,  Komisji  Gospodarki  Finansowej,  Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa   Rady  Miejskiej  w  Brzesku,  odbytym w dniu  
22 września   2008 roku zostały podjęte następujące wnioski i opinie :

1.  Komisje zapoznały się z wyjaśnieniami Pana  Stanisława Pawlikowicza  na 
zarzuty   zawarte  we  wniosku  podjętym   na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki 
Komunalnej w dniu 25 sierpnia 2008 roku Nr  2 ppkt.1.
W  związku  z  wyjaśnieniami  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 
Środowiska  i  Rolnictwa  wycofuje   powyższy  wniosek.  Głosowano  5  za  – 
jednogłośnie. 

2.  Komisje  zapoznały  się  z  wnioskiem   zespołu  pop-rockowego  PEOPLE 
z  Brzeska  w  sprawie  dofinansowania  nagrania  płyty  w  profesjonalnym studio 
i wnioskują do Pana Burmistrza o dofinansowanie  w kwocie 3 tysięcy złotych.   
Głosowano jednogłośnie. 
Uzasadniając przedmiotowy wniosek należy zaznaczyć, iż dofinansowanie wiąże 
się z promocją gminy Brzesko na płytach, które będą wydane przez zespół. 

3.  Komisje pozytywnie zaopiniowały wniosek Okocimskiego Klubu Sportowego 
o dofinansowanie  organizacji obchodów jubileuszu 75-lecia Klubu - w kwocie  
25 tysięcy złotych. Głosowano 11 za, 1 wstrzymujący. 

4. Komisje  zapoznały się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na rok 
2009 przez :



 Radnego Marka Adamczyka  dot. sołectwa Mokrzyska.
 TKKF Sokół  o środki finansowe na dalsza modernizację obiektu Kręgielni.
 PSP w Okocimiu  o środki na wymianę dachu na budynku szkoły.
 Mieszkańców  ulicy  Lubomirskiego  w  Szczepanowie   o  zabezpieczenie 

środków na wykonanie  nawierzchni asfaltowej na tej ulicy.
 Artura Siudzińskiego zam. Brzesko  dot. realizacji ulicy  Jana Pawła II.
 MOK  w  Brzesku  o  środki  w  wysokości  20  tysięcy  złotych   na  realizację 

programu profilaktycznego.
 Wnioski radnego Stanisława Góra  dot. sołectwa Poręba Spytkowska.

5. Pozytywnie    zaopiniowano  wniosek  TKKF  Sokół   o  przyznanie  środków 
finansowych  w  kwocie  4  tysięcy  złotych   na  ponowne  zatrudnienie  Pana 
Bogdana  Kulki   na  stanowisku  instruktora  i  konserwatora   automatów.  
Głosowano 8 za, 3 wstrzymujące.

6. Komisje  zapoznały  się  z  prośbami   mieszkańców  o  umorzenia  zaległości 
finansowych  z tytułu budowy kanalizacji  i wnioskują o umorzenie:

 Panu Kazimierzowi Gagatek połowy kwoty zaległości, a drugą połowę 
rozłożyć na dogodne raty głosowano:  8 za, 4 wstrzymujące,

 Pani  Barbarze Wieńczyńskiej umorzenie kwoty zaległości  w  całości 
–  głosowano  11 za, 1 wstrzymujący.

7. Komisje  zapoznały  się  z  wnioskiem  Pani  Stefanii  Ogar   nauczyciela  dot. 
podwyższenia  minimalnej   stawki  wynagrodzenia  zasadniczego   i  kierują 
powyższy  wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Oświaty RM oraz wnioskują 
do  Naczelnika  Wydziału  EKiS  o  przygotowanie  stosownej  opinii  prawnej 
i przedstawienia jej na najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty. Głosowano 
jednogłośnie.

8. Pozytywnie   jednogłośnie  komisje  zaopiniowały  wniosek  Burmistrza 
Brzeska   o   wygaszenie  trwałego  zarządu  nieruchomości  zabudowanej 
budynkiem „starej szkoły” w Jasieniu-Grądy, składającej się z działek nr 289/1 
i  289/2 o łącznej powierzchni  0,19 ha,  oraz oddania jej  w zarząd MZGM 
w Brzesku Spółka z o.o. 

9. Komisje przyjęły do wiadomości:

 odpowiedź Prezesa Spółki BZK na wniosek  nr 7 Komisji  GKOSiR z dnia  
25 sierpnia 2008 roku  dot. sprzedaży gruntu pod dworzec autobusowy.
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 Apel starosty  Strzeleckiego  o pomoc finansową dla miejscowości dotkniętych 
trąbą powietrzną.

 Pisma Prezesa Spółki  MPK   z  dnia   9  i  21  lipca  2008  roku   dot.  ilości 
sprzedanych  biletów  jak  i   propozycji  inwestycyjnych  w  zakresie  wymiany 
i rozbudowy  taboru autobusowego.

10.      Komisje zapoznały się z wnioskami Rady Sołeckiej wsi Mokrzyska  oraz 
Pana Michała Woda dotyczącymi    dzierżawy  terenów przy  kompostowni 
BIOSOLID  i  wnioskują  do  Burmistrza  Brzeska   o  wydzierżawienia 
przedmiotowych  gruntów  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 
przepisami. Głosowano 11 za,  1 wstrzymujący. 

11. Zapoznano się z pismem Państwa Magdaleny i Mariusza Dadej zam. Brzesko 
dot.  budowy  drogi  w  Jadownikach  k/Gimnazjum,  jak  również  z  wnioskiem 
Komisji  Rewizyjnej  i  Gospodarki  Finansowej   z  dnia  29  sierpnia  br.  dot. 
przeprowadzenia  wizji  lokalnej  na  przedmiotowym  gruncie.  Ustalono,  że 
w  dniu   29  września  br.  Komisja  GKOSiR  dokona  przedmiotowej  wizji.
Głosowano jednogłośnie. 

12. Zapoznano się   z  wnioskiem Pani  Barbary  Czachor   dotyczącego nabycia 
położonej  na  terenie  wsi  Mokrzyska-Bucze,  działki  nr  627/4  o  powierzchni 
0,04 ha. Komisje  kierują przedmiotowy wniosek do Rady Sołeckiej wsi Bucze 
celem przedstawienia go na Zebraniu Wiejskim i wydania przez nie stosownej 
opinii.  Głosowano jednogłośnie. 

13. Komisje wnioskują do Prezesa MPK oraz Rady Nadzorczej o przedstawienie 
wizji   i  perspektyw rozwoju  Spółki  MPK co najmniej  na okres najbliższych 
pięciu lat. Głosowano jednogłośnie. 

14. Komisje wyrażają wolę znacznego  dofinansowania Spółki MPK  w zakupie 
autobusów i busów, przeprowadzenia remontów jednakże działania takie będą 
wdrażane po przedstawieniu przez Prezesa Spółki MPK oraz Radę Nadzorczą 
tejże Spółki realnego planu jej rozwoju. Głosowano jednogłośnie. 

15. Komisje wnioskują  o dokonanie zmian  na stanowisku Prezesa Spółki MPK 
poprzez  rozpisanie    konkursu   i  zatrudnianie  menagera  Spółki.
Głosowano  8  za,  1  wstrzymujący,  1  przeciw  /2  radnych  podczas 
głosowanie przedmiotowego wniosku było nieobecnych na posiedzeniu 
Komisji/. 
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16. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

 zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Brzesku Nr XXI/140/2008 z dnia  
27  lutego  2008  roku  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia 
prowadzonych przez Gminę Brzesko przedszkoli publicznych;

 upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do  zawarcia  umowy,  której 
skutkiem jest zobowiązanie wykraczające poza rok budżetowy 2008;

 rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Brzeskiego  Ośrodka  Sportu 
i Rekreacji w Brzesku -  głosowano 9 za, 2 wstrzymujące;

 rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie;

 Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej  Gminy  Brzesko  na  2008  rok.  Głosowano  7  za, 
1 wstrzymujący;

 emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia  zasad  ich  zbywania, 
nabywania i wykupu. Głosowano jednogłośnie;

 zmiany  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  Nr  XXVIII/206/2008 
z dnia 3 września 2008 roku, w sprawie  upoważnienia dla Burmistrza 
Brzeska  do  zawarcia  umowy,  której  skutkiem  jest  zobowiązanie 
wykraczające poza rok budżetowy 2008. Głosowano jednogłośnie.

17.  Komisje zapoznały się z  projektami  uchwał w sprawach:

 przyjęcia  i  realizacji  „Gminnego  Systemu  Profilaktyki  i  Opieki  nad 
Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2013”;

 wieloletniego  programu  gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym 
Gminy Brzesko na lata 2008-2012.

18. Komisje  wnioskują o zwołanie w sołectwie Mokrzyska Zebrania Wiejskiego 
w  celu  omówienia  sprawy  związanej  z  dalszymi  losami   budynku  Domu 
Strażaka. Głosowano jednogłośnie.
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19. Zapoznano się z  wnioskiem Państwa Ciaćków dotyczącym  zamiany  działek 
położonych  w  Brzesku  będących  ich  własnością  na  działki  stanowiące 
własność Gminy Brzesko.  Komisje  wstępnie zapoznały  się  z  proponowaną 
zamianą i kierują wniosek do Komisji GKOSiR w celu przeprowadzenia wizji 
w terenie. Głosowano  jednogłośnie. 

20. Komisje  pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji  budżetu Gminy 
Brzesko za I półrocze 2008 roku. Głosowano jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji :

      Gospodarki Finansowej                                                    Rewizyjnej 

    ……………………………………………                 …..………………………………….
(mgr inż. Mirosław Wiśniowski)                                                (mgr Maria Kądziołka) 

Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

……………………………………………………
(mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek)
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