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Uprzejmie informuję, że na wspólnym  posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Brzesku odbytym w dniu 19 września 2012 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie : 

 

1. Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do Rady Powiatu 

Brzeskiego o większe zaangażowanie  finansowe w roku 2013 na utrzymanie   

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie 

 

2. Komisja Gospodarki Finansowej oraz Komisja Rewizyjna pozytywnie 

jednogłośnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 

Brzesko za I półrocze 2012 r. 

 

3. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje Informacje Naczelnika 

Wydziału EKiS na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2012)2013. 

 

4. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje  projekt Uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Brzesko na rok 2012. 

 

5. Komisja Gospodarki Finansowej po zapoznaniu się z wnioskiem i dyskusji 

negatywnie zaopiniowała prośbę  Pani E.K o umorzenie odsetek z tytułu 

zaległości finansowych względem Gminy Brzesko (budowa kanalizacji)  

i wycofania egzekucji z Kancelarii Komorniczej. Głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisja Gospodarki Finansowej po zapoznaniu się z wnioskiem i dyskusji , 

pozytywnie zaopiniowała prośbę pana K.G o rozłożenie na raty kwoty 

zaległości głównej z tytułu  budowy kanalizacji i umorzenie odsetek z tego 

tytułu. Głosowano jednogłośnie  

 

7. Komisje Gospodarki Finansowej oraz Komisja Rewizyjna dokonały analizy 

projektu Uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na okręgi wyborcze  

i wnioskują o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w załączniku nr 1: 

1) Okręg  Nr 1  granice okręgu  stanowią ulice: Brzesko:  Ogrodowa od nr 

1 do nr 12. 

        

 

  Komisja Gospodarki Finansowej głosowała – jednogłośnie 
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  Komisja Rewizyjna głosowała  –  jednogłośnie   

 

2) Okręg Nr 2 granice okręgu  stanowią ulice Brzesko: Brzesko: Aleja 

Solidarności, Biznesowa, Kryształowa, Ogrodowa od nr 13 do końca, 

Perłowa, Przy Rondzie, Tadeusza Kościuszki nieparzyste od nr 53 do 

końca i parzyste od nr 64 do końca. 

                Komisja Gospodarki Finansowej głosowała – jednogłośnie 

  Komisja Rewizyjna głosowała  –  jednogłośnie   

 

3) Okręg Nr 11 granice okręgu  stanowią ulice: Brzesko: Barokowa, 

Boczna, Chmielna, Czarnowiejska nieparzyste od nr 43 do końca i 

parzyste od nr 56 do końca, Jasna, Jodłowska, Konstytucji 3 Maja, 

Kopaliny, Łąkowa, Piaskowa, Piwna, Polna, Poprzeczna, Spacerowa, 

Topolowa, Wiejska nieparzyste od nr 81 do końca i parzyste od nr 78 

do końca, Zacisze, Zagłoby Jasień: Jagodowa, Kasprowicza nieparzyste 

od nr 49 do końca i parzyste od nr 68 do końca, cześć ul. Klonowej  

(tzw. Klonowa - Boczna), Prosta. 

     Pozostałą cześć ul. Klonowej należy przenieść do Okręgu Nr 12 

        

  Komisja Gospodarki Finansowej głosowała – jednogłośnie 

  Komisja Rewizyjna głosowała  – 5 za, 2 wstrzymujące  

 

Projekt uchwały z naniesionymi poprawkami został przegłosowany przez 

członków Komisji Gospodarki Finansowej : 6 za, 1 wstrzymujący; 

Komisji Rewizyjnej : 6 za, 1 wstrzymujący.   

 

 

8. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. 

  Komisja Gospodarki Finansowej : 6 głosów za i 1 wstrzymujący; 

  Komisja Rewizyjna : jednogłośnie 

 

9. Komisja Gospodarki Finansowej po analizie wniosku uważa, że sprzedaż 

gruntu gminnego na rzecz właściciela działki numer 1243 położonej przy 

ulicy Strażackiej w Jasieniu winna nastąpić w terminie późniejszym tj. wtedy 

kiedy wykona się pełne uzbrojenie terenu tj. wybudowaniu kanalizacji 

sanitarnej i uregulowaniu stosunków wodnych. Ponadto winno uwzględnić 

się ewentualne poszerzenie drogi. Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani M.S dot.  kupna gruntu gminnego  

i na dzień dzisiejszy nie widzi żadnych możliwości sprzedaży działki nr 5914 

w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie 

 

11. Komisja zapoznała się z wnioskiem P. L i G  dot.  kupna gruntu gminnego  

i na dzień dzisiejszy nie widzi żadnych możliwości sprzedaży działek o  nr  

ewidencyjnych 1127/3,1128/3, 2747/14 mając  na uwadze fakt, że są to tereny 

atrakcyjne i dochodowe dla gminy. Głosowano jednogłośnie 
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12. Komisja wnioskuje, aby zgodnie z obowiązującą procedurą przetargową  

przeznaczyć do sprzedaży działkę gminną o nr ewid. 2783 położoną  

w Brzesku na rzecz P.K – głosowano jednogłośnie  

 

 

 

 

 

Przewodniczący komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku  

 

Stanisław Góra 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

Leszek Klimek 

 


