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 Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w  

dniu 7 grudnia 2012 r. zostały podjęte wnioski i opinie o treści: 

 

1. Komisje wnioskują, aby w przypadku gdyby nie doszło do wykupu gruntów 

pod  drogę równoległą do ul. Wiejskiej i drogi łączącej z ul. Kasztanki w 

Okocimiu, środki przeznaczone w budżecie na ten cel należy przeznaczyć na 

budowę przedłużenia ul. Kossaka od ul. Wiejskiej do Jasnej. 

Wniosek głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisje wnioskują aby przystąpić do sprzedaży części udziałów w budynku 

współwłasności Gminy Brzesko i Lecznicy Zwierząt. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisje wnioskują aby Gmina Brzesko wystąpiła do sądu o odzyskanie 

środków finansowych za  przekazaną dotację do działalności przedszkola 

specjalnego Brzesku, od sąsiednich gmin za dowożone dzieci. 

Wniosek głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisje wnioskują, aby w miarę  wolnych środków finansowych w budżecie 

gminy zakupić 2 kuchenki gazowe dla potrzeb  kuchni w Publicznym 

Przedszkolu Nr 9 w Brzesku. 

Wniosek głosowano jednogłośnie 

 

5. Komisje wnioskują o rozważenie  możliwości  wyłączania oświetlenia 

ulicznego w godzinach od 24.00-4.00 Wniosek głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisje wnioskują, aby w roku 2013 ogłosić przetarg na budowę hali 

sportowej przy SP nr 3 w Brzesku, a w roku 2014 przystąpić do realizacji 

projektu. Wniosek głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisje Rewizyjna i Statutowa pozytywnie jednogłośnie zaopiniowały 

przedstawiony projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.  

 

8. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały komisje projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. 
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9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna plan pracy komisji 

na rok 2013. 

 

10. Komisje wnioskują o zniesienie zakazu skrętu w lewo z ul. Leśnej do ul. 

Gajowej przy utrzymaniu pozostałych lewoskrętów. Wniosek głosowano 

jednogłośnie 

 

11. Komisje przeanalizowały projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko 

na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych i wnioskują o wprowadzenie zmian w 

projekcie uchwały o treści: 

 

1) utworzenie dla obwodu nr 7 w Brzesku  siedziby Obwodowej Komisji 

Wyborczej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku; głosowano 

jednogłośnie 

2) rozważenie i skonsultowanie z Zarządami Osiedli propozycji siedziby 

obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania nr 1 w Publicznym 

Przedszkolu Nr 4 w Brzesku, a dla obwodu nr 6 w Regionalnym Centrum 

Kulturalno – Bibliotecznym - głosowano jednogłośnie 

      Projekt uchwały ze zmianami jw. został przez członków połączonych komisji     

 przyjęty pozytywnie, jednogłośnie 

 

12. Komisje Statutowa  i Rewizyjna przeanalizowały projekt 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 i wnioskują 

do Burmistrza Brzeska  o wprowadzenie do projektu zmian. 

      Komisje wnioskują, aby: 

 
 1) W § 15 pkt 7 otrzymał brzmienie: 

 „7) lokale w następujących budynkach, położonych w Brzesku w Obszarze 

 Historycznego Układu Urbanistycznego Centrum Miasta: 

 - przy ulicy Rynek 16 i 24; 

 - przy ulicy Kościuszki 4.” i 4”a”; 

 

 2) W §17 ust 2 pkt 1 otrzymał brzmienie: 

 „1) przy jednorazowej wpłacie ceny – 90%, pod warunkiem złożenia wniosków do 

 dnia 30.06.2013 r.; 

 - Wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone po tej dacie będą realizowane 

 z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 60%;”; 

propozycje zmian jw. zostały przez komisje wspólne przegłosowane 

 jednogłośnie. 

Projekt uchwały jw. ze zmianami został przegłosowany: 

 Komisja Rewizyjna 4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący; 

 Komisja Statutowa 3 za 0 przeciw, 1  wstrzymujący 
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13. Negatywnie zaopiniowały komisje  wniosek Pani H.P dot. wykupu 

mieszkania komunalnego przy ul. Rynek w Brzesku. Głosowano jednogłośnie  

14. Komisje zawnioskowały do Burmistrza o przedstawienie na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 12 grudnia br. szczegółowej 

informacji  związanej z budynkiem Banku PKO BP w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

 

 

     Przewodniczący Komisji    

 Statutowej RM w Brzesku   

 

                                                                                                mgr Bogusław Babicz   

 

  

 Przewodniczący Komisji 

 Rewizyjnej RM w Brzesku   

  

 

        Leszek Klimek 

 


