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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 25 stycznia 2013 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

1. Komisja przyjęła plan pracy komisji  na 2013 r. jednogłośnie wraz z uwzględnionymi 

poprawkami.  

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani W.P dotyczący zwolnienia  

z waloryzacji stawki czynszu z tytułu najmu lokalu położonego na placu targowym  

w Brzesku. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezesa Brzeskich Zakładów Komunalnych  

w sprawie podwyżki cen za wywóz odpadów komunalnych w 2013 r..  

4. Komisja wnioskuje do Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku za 

pośrednictwem Burmistrza Brzeska o przygotowanie rozwiązań prawnych do podjętej 

przez RM uchwały w sprawie parkingów, mając na uwadze  informacje jakie zostały 

przedstawione członkom komisji przez Dyrektora BOSiR na posiedzeniu komisji, oraz  

informacji  w sprawie uregulowania miejsc parkingowych niepełnosprawnych na 

zasadach uregulowanych w innych miastach. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja zwraca się do Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej 

w Brzesku o rozważenie problemu parkowania w Rynku.  Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja zapoznała się z informacją nt. planowanych działań promocyjno - 

kulturalnych w 2013 r. 

7. Komisja pozytywnie zaopiniowała poniższe projekty uchwał: 

 - zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 

 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; głosowano 

 jednogłośnie 

 -przystąpienia do realizacji projektu" Opracowanie kompleksowe planu 

 zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim" złożonego w 
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 ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego "Konkursu dotacji dla 

 jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na 

 działania wspierające podnoszenie dostępności jakości i efektywności usług 

 publicznych". Głosowano jednogłośnie.  

 - w sprawie dostępności boiska sportowego w miejscowości Bucze; Głosowano 5 za, 

 1 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 - wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko 

 na lata 2013 -2017 Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja negatywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek firmy A.G dotyczący 

 umorzenie zaległości  finansowych względem Gminy Brzesko.  

8. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pana J.N dotyczący 

 umorzenia zaległości  finansowych względem Gminy Brzesko, w wysokości 90 % 

 zaległości wraz z odsetkami z możliwością rozłożenia spłaty na raty.  

9.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby kontynuować egzekucję należności za 

 nielegalną wycinkę drzewa przy ul. Wiejskiej w Brzesku w  ramach obowiązujących 

 przepisów prawa. Głosowano jednogłośnie.  
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