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Nasz znak : BR.IX.0014.1.5.2011.MK                 Brzesko, dnia 18.04. 2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 18 kwietnia  2011 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie: 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 

o ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały 

przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzesko – głosowano 6 za, 1 przeciw 

 

o udzielenia pomocy  finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego – 

głosowano jednogłośnie   
 

o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu; głosowano 

jednogłośnie 

 

o wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości 

gruntowej w drodze przetargu; głosowano jednogłośnie 

 

 

o wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości 

gruntowej w drodze przetargu; głosowano jednogłośnie 

 

o wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Brzesku; głosowano  

5 za, 1 wstrzymujący  

 

o zmiany uchwały nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 stycznia 

2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-

2022; głosowano jednogłośnie 

 

o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice’; głosowano 

jednogłośnie 
 

o  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko o nazwie „Brzesko- Dzielnica Przemysłowa”; 

głosowano jednogłośnie 
 

2. Komisja pozytywnie przyjęła do wiadomości informację  na temat  stanu dróg gminnych. 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek  Pana S.B. zam. Wokowice  o umorzenie  

w 100 %  odsetek od zaległości finansowych względem Gminy  z tytułu budowy 

kanalizacji. 

 

4. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Burmistrza Brzeska  na temat zastosowanych 

umorzeń zaległości finansowych względem Gminy Brzesko. 
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5. Komisja rozpatrzyła wniosek Pana A.S zam. Brzesko  o sprzedaż lokalu  mieszkalnego  

w budynku przy ul. Matejki  w Brzesku. Komisja wnioskuje o utrzymanie zasobów 

mieszkaniowych gminy w obrębie Rynku. Głosowano jednogłośnie  

 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska i Prezesa Spółki MZGM jako administratora 

lokali komunalnych, aby w przypadku  wygasania umów najmu  lokali w kamienicach 

przylegających do Rynku przejmować te lokale na rzecz Gminy. Głosowano jednogłośnie  

 

7. Przeanalizowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku 

„Osiedle Jagiełły”. Komisja wnioskuje aby doprecyzowane zostały  zapisy w § 7 

powyższego  projektu uchwały. Głosowano jednogłośnie  

 

8. Komisja wnioskuje  do Dyrektora BOSiR w Brzesku o: 

 

o zmianę zapisu na obwieszczeniach informujących mieszkańców o opłatach 

parkingowych, że opłaty pobiera się w formie kart parkingowych  

w dostępnych godzinach-  głosowano jednogłośnie   

o o rozpropagowanie  oferty dot. prowadzonych zajęć na krytej pływalni  

 w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych- głosowano 

jednogłośnie   
 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej  

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                                                                    Stanisław Góra  

 

 

 


