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                                                                                                    Brzesko, dnia 18.04. 2012 r. 

 

              BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                       GRZEGORZ WAWRYKA 

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.16.2012.MK                  

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej  

w Brzesku odbytym w dniu 18 kwietnia 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski  

i opinie: 

 

1. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Brzeskich 

Zakładów Komunalnych  Sp. z o.o w Brzesku z działalności za rok obrachunkowy 2011  

i  pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie. Głosowano jednogłośnie 

 

2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja nadanie nazwy drodze położonej  

w Jadownikach /przecznica ul. Staropolskiej/ ul.Lipowska. 

 

3. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano wniosek o sprzedaż działki nr 1432/1 położonej 

w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej. 

 

4. Komisja przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez merytoryczny Wydział 

UM na temat  przygotowanego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad 

nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w 

użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania 

ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne[aporty] do 

spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw 

komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości 

stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko. 

 

5. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano stawkę czynszu najmu stanowiącej stawkę 

wywoławczą do przetargu na najem lokali użytkowych położonych w budynkach 

zarządzanych przez MZGM Brzesko, zlokalizowanych w Brzesku, przy ulicach: 

 

 Piłsudskiego 2 w wysokości 14,00 zł za 1m
2
  powierzchni; 

 Ogrodowa 6 w wysokości 20,00 zł za 1m 
2
  powierzchni; 

 Rynek 16 w wysokości 20,00 zł za 1 m 
2
 powierzchni.  

 

6. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Kierownika  Referatu Ochrony Środowiska 

UM w Brzesku na temat przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie 

Gminy Brzesko. 

 

7. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Kierownika  Referatu Inwestycji  UM w 

Brzesku na temat realizacji inwestycji gminnych w 2012 r. 

 

8. Pozytywnie, zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 
o zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 – głosowano jednogłośnie; 

o zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – głosowano 

jednogłośnie. 
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9. Komisja rozpatrzyła pismo OSP w Szczepanowie dot. pomocy finansowej Gminy  

w wyposażeniu nowego wozu bojowego. Komisja wnioskuje o uzupełnienie  przez 

Zarząd OSP Szczepanów informacji poprzez wskazanie, który sprzęt jest w chwili 

obecnej najpilniejszy, podanie jego  kosztów zakupu i wnioskuje do Pana Burmistrza 

Brzeska, aby w ramach posiadanych wolnych środków budżetowych dofinansować 

powyższy zakup sprzętu. Głosowano jednogłośnie  

 

10. Komisja  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wniosek Pani Z.Ł o umorzenie 

zaległości finansowych względem Gminy Brzesko z tytułu  budowy kanalizacji 

sanitarnej. 

 

11. Zapoznano się z wnioskiem Zastępcy Burmistrza Brzeska dot. udzielenia komisji 

informacji o planowanej sprzedaży działki nr 2342 położonej w Brzesku w obrębie Parku 

Goetza. Opinia do przedmiotowego wniosku zostanie wypracowana przez komisję na 

posiedzeniu w miesiącu maju br. Głosowano jednogłośnie. 

 

 

 

 

 

    Przewodniczący Komisji 

    Gospodarki Finansowej 

    Rady Miejskiej w Brzesku  

 

    Stanisław Góra 


