
                                                                                                            
                                                                               Burmistrz Brzeska
                                                                               Grzegorz Wawryka

Nasz znak :BR.IX.0064/1/35/2009/BŁ                            Brzesko, dnia : 25.05.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  25  m a j a   2009  roku  podjęte zostały opinie i zapoznano się z 
następującymi informacjami:

1.Komisja zapoznała się z informacją na temat wpływów do budżetu z tytułu podatku od osób 
prawnych  i  fizycznych  oraz  podatku  od  nieruchomości  
i przyjęła w/w informację do wiadomości.

2.Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat prac związanych z 
remontem dróg i chodników na terenie Gminy Brzesko.

3.Po uzyskaniu informacji od Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 
Brzesku, komisji pozytywnie jednogłośnie ocenia funkcjonowanie tej Spółki.

4.Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Brzesku za rok 2008.

5.Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 
2008.

6.Opinia
Komisja   zapoznała  się  i  pozytywnie zaopiniowała   projekt  uchwały w sprawie  zmiany 
uchwały  Nr  VII/40/2007  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia  
30 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku. 
Głosowano 4 głosy za, przeciw 0, 1 wstrzymujący się od głosu.

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

8.Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego w wysokości 135.000,00 złotych.



9.Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego w wysokości 244.930,00 złotych.

      10.Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego.
      11.Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego.
     12. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
dla Burmistrza Brzeska do zawarcia umowy, której skutkiem jest zobowiązanie wykraczające 
poza rok budżetowy 2009.
    13. Opinia
Komisja  negatywnie jednogłośnie zaopiniowała prośbę Pani Haliny Roczniak o umorzenie 
zaległości wobec Gminy Brzesko z tytułu budowy przyłącza kanalizacyjnego do kanalizacji 
sanitarnej na podstawie zawartej umowy.
    14. Opinia
Komisja  negatywnie zaopiniowała  prośbę  Pana  Tomasza  Szydłowskiego  
o  umorzenie  zaległości  wobec  Gminy  Brzesko z  tytułu  budowy kanalizacji  sanitarnej  na 
podstawie zawartej  umowy.  Głosowano  4 głosy za,  przeciw 0,  1 wstrzymujący się  od 
głosu.
    15. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu położonej w Mokrzyskach  (Dom 
Ludowy Strażak).
   16.Opinia
Komisja  pozytywnie opiniuje dokonanie zamiany gruntu na osiedlu GRANIT w Brzesku w 
taki  sposób,  że  w  jego  wyniku  osiedle  mieszkaniowe  GRANIT  Spółka  z  o.o.  stanie  się 
właścicielem wydzielonych geodezyjne działek o numerach: 4008/1, 4008/2, 4008/3, 4008/4, 
4008/5,  4008/6,  4008/7,  4008/8,  4008/9,  4008/10,  4008/12,  4008/13,  4008/14,  4008/15, 
4008/16,  oraz  właścicielem działek  1295/3,  1295/4,  1295/5,  a  Gmina  Brzesko  stanie  się 
właścicielem działki 4008/1 wraz z nakładami.
Głosowano 2 za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.
   17. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem Pana  Andrzeja  Jarosza  dotyczącym uregulowania  stanu 
prawnego gruntu w obrębie jego posesji.
   18. Opinia
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Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  zamianę  nieruchomości  stanowiącej  własność 
Państwa Zych za działkę budowlaną przy ulicy Bagiennej w Brzesku.
   19. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  możliwość  zamiany  działki  
o  numerze  ewidencyjnym  3270  położonej  w  Jadownikach  na  działkę  
o numerze 1052/2 położoną w Brzesku przy ulicy Wiosennej.

20. Komisja zapoznała się z  pismami:
• Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Sterkowcu  w  sprawie  poparcia  wniosku  o 

utworzenie  świetlicy  szkolnej  oraz  zapewnienie  środków  finansowych  na  jej 
funkcjonowanie i zatrudnienie nauczyciela wychowawcy świetlicy,

• Mieszkańców ulicy Bujaka o utwardzenie nawierzchni ulicy Bujaka,
• Mieszkańców wsi Mokrzyska o zainicjowanie budowy chodnika przy ulicy Parafialnej 

(droga powiatowa), na odcinku od skrzyżowania ulicy Parafialnej z ulicą Grzybową 
do cmentarza w Szczepanowie.

           

 Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Finansowej 
  Rady Miejskiej w Brzesku 
  
mgr inż. Mirosław Wiśniowski    
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