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Nasz znak :BR.IX.0064/1/32/2009/BŁ                            Brzesko, dnia : 20.03.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  20  m a r c a  2009  roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Wniosek
Komisja  wnioskuje,  aby  przy  ustalaniu  kwoty  czynszu  najmu dla  stołówki  PSS  Społem, 
uwzględnić ograniczenie wynikające ze specyfiki funkcjonowania obiektu, czyli godzin pracy 
i względy społeczne. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr 
XXXVII/245/2005  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  30  listopada  2005  roku  w  sprawie 
określenia  zasad  wynajmowania  lokali  użytkowych  wchodzących  w  skład  zasobu  Gminy 
Brzesko i  zawnioskowała, aby:

• w podpunkcie  1  po  wyrazie  „użytkowy” dopisać  wyrazy  „  po  pozytywnej  opinii 
Komisji  Gospodarki  Finansowej  i  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa”,

• i  w  podpunkcie  2  po  wyrazach  „zadań  własnych  Gminy”  dopisać  takie  samo 
sformułowanie  jak  w  podpunkcie  1  „po  pozytywnej  opinii  Komisji  Gospodarki 
Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa”,

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
3. Opinia

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr  XXXVII/245/2005  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  
30  listopada  2005  roku  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali  użytkowych 
wchodzących  w  skład  zasobu  Gminy  Brzesko  po  wprowadzonych  zmianach  jak  wyżej 
( wniosek Nr 1 i 2).

4. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2009. 

5. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  wstępnie  z  pismem  Małopolskiej  Szkoły  Wyższej  
w  Brzesku  w  sprawie  przedłużenia  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  dla  celów 



dydaktycznych  do  roku  2017  i  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  
o  przygotowanie  pełnej  informacji,  na  temat  kosztów  funkcjonowania  dwóch  szkół  w 
obiekcie przy ulicy Królowej Jadwigi w Brzesku.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

6. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie   wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia.

7. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr  VIII/53/95  z  dnia  9  marca  1995  roku  w  sprawie  ustalenia  systemu  stref  na  liniach 
komunikacyjnych  i  cen  urzędowych  za  usługi  przewozowe  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego  Spółka  
z o.o.

8. Wniosek
Komisja zapoznała się z koncepcją budowy dyskontu na terenie Osiedla Jagiełły-Kopaliny i 
negatywnie  opiniuje koncepcję  budowy  następnego  super  marketu  na  terenie  Brzeska. 
Wniosek  został  przegłosowany  przy:  
3 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.
 ( przy 4 członkach komisji obecnych podczas głosowania)

9. Opinia
Komisja   zapoznała  się  i  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  następujące  projekty 
uchwał:

• w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015,
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasień,
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczepanów,
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrzyska,
• w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wokowice
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