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          BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                         GRZEGORZ WAWRYKA 
 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.19.2012.MK                  

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 

Brzesku odbytym w dniu 14 czerwca 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie : 

 

 

1. Komisja  zapoznała się z wnioskiem Pana  J.Sz. zam. Jasień o sprzedaż części 

działki gminnej nr 1226/7 przylegającej do jego nieruchomości. Komisja podejmie 

decyzję o sprzedaży po zapoznaniu się ze stanowiskiem zebrania wiejskiego 

sołectwa Jasień i po dokonanej wizji lokalnej przez Komisję Gospodarki 

Komunalnej. Głosowano jednogłośnie 

  

2. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o uregulowanie spraw własności gruntowych 

w obrębie budynku OSP w Jasieniu i wnioskuje o  przedstawienie stanowiska 

zebrania wiejskiego sołectwa Jasień w tym temacie. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano zakup niezbędnej dla gminy części gruntu 

w Szczepanowie, pod urządzenie drogi na osiedlu mieszkaniowym. 
 

4. Komisja negatywnie opiniuje propozycję kupna gruntu w Szczepanowie od 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Brzesku, z uwagi na brak środków 
finansowych w budżecie gminy. Głosowano jednogłośnie 

 
5. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Gminy Brzesko we wsi Jasień  przy ul. Sądeckiej, ze względu na brak 
środków  finansowych na dzień dzisiejszy w budżecie Gminy Brzesko. 
Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 

 
6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012; 
 zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia   

28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzesko; 

 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  
 Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku 
 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 
 oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% 
 zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
 sprzedaży z poprawką tj. wykreśleniem z projektu słowa ”szkoły”. 
 Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 
 
8. Komisja przyjęła informacje Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych na 

temat wpływów do budżetu Gminy Brzesko w tytułu podatków od osób fizycznych, 
prawnych oraz podatków od nieruchomości. 

 



 

Wnioski z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej  

Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 14 czerwca 2012 r. 

strona 2 

 
 

9. Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat działalności Spółki MPK  
w Brzesku. 

 
10. Komisja przyjęła informacje o planowanych wpływach do budżetu gminy  - 

dofinansowanie ze środków UE i innych. 
 
 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Gospodarki Finansowej  

   Rady Miejskiej w Brzesku  

 

Stanisław Góra  

 


