
                                                               Burmistrz Brzeska
                                                               Grzegorz Wawryka

Nasz znak : BR.IX.0064/1/33/2009/MK                       Brzesko, dnia : 24.04.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  23 kwietnia   2009  roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Komisja  przyjęła  do  wiadomości  informacje  dot.   wydatków  związanych  z 
funkcjonowaniem  poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego w Brzesku w 2008 
roku- wynagrodzenia ,telefony samochody, delegacje dodatki służbowe .

2. Pozytywnie  zaopiniowała wniosek PSS Społem  o przedłużenie umowy najmu lokalu 
Baru ”Smak”  mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 
Głowackiego 51  na okres kolejnych trzech lat .Komisja wnioskuje aby stawka za 
wynajem 1m2 powierzchni  użytkowej wynosiła  4,00 netto  plus podatek VAT 22%. 
Głosowano jednogłośnie  .

3. Pozytywnie jednogłośnie przyjęła  komisja Gospodarki Finansowej sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2008 rok.

4. Komisja  Gospodarki  Finansowej  zwraca  się  do Pana  Burmistrza z  wnioskiem   o 
opracowanie   racjonalnych  rozwiązań  związanych  z   obsługą   prawną  Urzędu 
Miejskiego w Brzesku w terminie do 30 czerwca 2009 roku .Głosowano jednogłośnie 

5. Komisja wnioskuje o przedstawienie  na spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli 
tematu  wielkości  kosztów  ogrzewania  obiektów tj. porównanie zawartych umów  z 
kosztami  wykonania  za mijający sezon grzewczy, i przedstawienie  wniosków z tej 
dyskusji  komisji  Gospodarki  Finansowej  na  najbliższym  posiedzeniu.
Głosowano jednogłośnie .

6.  Negatywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Finansowej  wnioski  o umorzenia 
zaległości  z tytułu budowy kanalizacji dla Pani K. Dadej zam. w Jadownikach  i Pani 
L.Gaczoł  zam. w Wokowicach. Głosowano jednogłośnie .

7. Komisja  wnioskuje  aby  Wydział  ITK   przedstawił  harmonogram   sporządzania 
planów zagospodarowania przestrzennego  dla Gminy  Brzesko, w związku z brakiem 
koncepcji  /pomysłu/  na  tworzenie   tego  typu planów. Drugi  rok z  rzędu  nie  są 



wykorzystywane   środki finansowe  zabezpieczane w budżecie  gminy na ten cel. 
Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja przyjęła do wiadomości pisma:

 Uchwałę  RIO  w  Krakowie  o/Tarnowie   dot.  opinii  o  wykonaniu  budżetu 
Gminy Brzesko za 2008 rok i udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Brzeska 
z tego tytułu.

 Pismo Dyrektora  Publicznej  Szkoły Podstawowej w Szczepanowie  o ujęcie 
w planach remontu  w 2009 roku   zadań : wymiana instalacji elektrycznej , 
wymiana instalacji wodnej i częściowo centralnego ogrzewania w starej części 
szkoły .

 Uchwałę Nr 1 Zarządu Osiedla Kopaliny Jagiełły określającą program zadań i 
potrzeb przyjętych jako wnioski  zgłoszone przez mieszkańców osiedla.

 Pismo ZO Kopaliny-Jagiełły   dot.  realizacji  wniosków skierowanych przez 
mieszkańców  Osiedla  Kopaliny-Jagiełły   na  ogólnym  zebraniu  w  dniu  23 
marca 2009 roku.

 Uchwałę Nr 3 Zarządu Osiedla  Kopaliny-Jagiełły  z dnia 1 kwietnia w sprawie 
budowy  na  osiedlu  spółdzielczym   im.  Wł.  Jagiełły   wielkogabarytowego 
obiektu handlowego.

9. Komisja   zapoznała  się  z  informacją  Wydziału  EKiS  na  temat  kosztów 
funkcjonowania  Małopolskiej  Szkoły  Wyższej   w  Brzesku.  Wnioskuje  aby  Pani 
Dyrektor PSP Nr  2 w Brzesku  w porozumieniu z Burmistrzem Brzeska  podjęła 
działania mające na celu  urealnienie kosztów najmu  przez MSW  w stosunku do 
zajmowanej  powierzchni,  oraz  urealnienie  wydatków   za  media   w  oparciu  o 
przedstawioną analizę. Głosowano jednogłośnie 

10. Komisja  zapoznała  się  z   wnioskiem FHU MC PERFEKT Cierniak Mariola   dot. 
świadczenia  usług   w  postaci  sprzątania  obiektu   BOSiR  –  opiniuje  powyższą 
propozycję pozytywnie. Komisja wnioskuje do  Burmistrza Brzeska  o przekazanie 
oferty   Dyrektorowi  Krytej  Pływalni   celem  rozważenia  możliwości   zmian 
wykonywania  prac  porządkowych  na  terenie  obiektu  basenu  i  przedstawienie 
wniosków komisji . Komisja warunkuje przyjęcie oferty gwarancją zatrudnienia  na 
okres  co  najmniej  5  lat   pracowników  wykonujących   te  prace.  Niedotrzymanie 
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warunków  umowy   z  przyczyn  leżących  po  stronie  oferenta   winno  skutkować 
wysokimi karami  finansowymi  lub być  zabezpieczone w formie pakietu socjalnego 
podpisanego obustronnie. Głosowano jednogłośnie 

11. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty  uchwał w sprawach:
 Ustalenia   wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków ochotniczych 

straży  pożarnych  z   terenu   Gminy  Brzesko  za  uczestnictwo  w  działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania.

 Zmian w budżecie Gminy Brzesko na 2009 rok.
 Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku .

12. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Burmistrza Brzeska w sprawie  lokalizacji drogi 
Kasztanki w Jadownikach ,  gdzie zachodzi konieczność dokonania  uzgodnień  w 
obrębie  skrzyżowania  ulic   Bernackiego  i  Dylągówki  w  kwestii  zajęcia  gruntów 
prywatnych .Głosowano jednogłośnie 

13. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości   informacje na temat funkcjonowania 
spółek miejskich MPK i BZK  z uwzględnieniem  przedstawionych przez nie strategii 
rozwoju. Głosowano jednogłośnie 

14. Zgodnie z wnioskiem Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny RM   komisja 
wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Brzesko   na 
wyposażenie gabinetu stomatologicznego   dla   PSP Nr 3 w Brzesku, oraz zakup 
szczepionek przeciwko meningokokom  dla obecnych  6-letnich  dzieci .

    Głosowano jednogłośnie 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej 
Rady Miejskiej w  Brzesku

 mgr iż. Mirosław  Wiśniowski
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