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Nasz znak :BR.IX.0064/1/36/2009/BŁ                            Brzesko, dnia : 22.06.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  22  czerwca  2009  roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zmiany do budżetu Gminy Brzesko na rok 
2009.

2. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ujęcie terenu na osiedlu Kopaliny- Jagiełły w 
rejonie  ulic  Topolowa,  Leśna,  Poprzeczna  i  Zacisze,  celem  sporządzenia  planu 
zagospodarowania  przestrzennego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  budowy  ciągów 
komunikacyjnych. Głosowano jednogłośnie

3. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu.

4. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  upoważnienia 
dla Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy 2009.

5. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  wniosek  dotyczący  wynajmu 
Krakowskiemu  Bankowi  Spółdzielczemu  lokalu  użytkowego  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku na prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
związanej z realizacją zadań własnych Gminy.

6. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Państwa Edyty i Stanisława Stempak  zam.Wokowice 104 i 
opiniuje  negatywnie jednogłośnie prośbę o umorzenie zaległości wobec Gminy Brzesko z 
tytułu spłaty rat za kanalizację. 
    7. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pani Apoloni Nowak zam. Jadowniki ul. Staropolaska 18 i 
opiniuje  negatywnie jednogłośnie prośbę o umorzenie zaległości wobec Gminy Brzesko z 
tytułu spłaty rat za kanalizację. 
   8. Wniosek



Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Pani  Stanisławy  Kopala   zam.Wokowice  55  
i opiniuje negatywnie jednogłośnie prośbę o umorzenie zaległości wobec Gminy Brzesko z 
tytułu  spłaty  rat  za  kanalizację.  Ponadto  komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o 
zobowiązanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielenia w/w rodzinie pomocy 
prawnej  w  zakresie  zabezpieczenia  przed  skutkami  czynności  prawnych  podejmowanych 
przez osobę niepełnosprawną psychicznie będącą członkiem tej rodziny. 

9. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  informacją  przedstawiona  przez  Prezesa  Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz inspektora Urzędu Miejskiego Zbigniewa 
Matrasa dotyczącą funkcjonowania Spółki  oraz Międzygminnego Związku Wodociągów i 
Kanalizacji w Brzesku.

10. Wniosek
Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zintensyfikowanie działań mających na celu 
kontrolę  odprowadzania  ścieków  przez  firmy  i  gospodarstwa  indywidualne  działające  na 
terenie Gminy Brzesko w szczególności te, które są zlokalizowane w obrębie istniejącej sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej  i   przedstawienie  wyników tej  kontroli  komisji  oraz  Radzie 
Miejskiej w terminie do końca sierpnia 2009 roku. Głosowano jednogłośnie.

11. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
Spółka z o.o.
     12. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
wnoszenia  udziałów  do  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o.  w 
Brzesku.

 13. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
     14. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem   Starosty  Brzeskiego  z  dnia  20  maja  2009  r.  oraz 
odpowiedzią Burmistrza Brzeska z  dnia 9 czerwca 2009 r.  w sprawie przejęcia w formie 
darowizny  nieruchomości  położonych  w  Jadownikach  
i Brzesku zabudowanych budynkami mieszkalnymi na cele realizacji zadań własnych gminy 
w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
     15. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem  TKKF ”Sokół” w Brzesku z dnia 28 maja 2009 roku i 
opiniuje  pozytywnie  prośbę o remont automatów i torów kręglarskich.  Głosowano 4 głosy 
za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.
     16. Wniosek



Komisja  ponownie  jednogłośnie wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  
o uregulowanie sprawy zarządzania i administrowania budynkiem kręgielni w Brzesku.
    17. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Dyrektora  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  
w  Sterkowcu,  Rady  Rodziców  oraz  odpowiedzią  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
sprawie utworzenia świetlicy szkolnej i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.
   18. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  (odpowiedzią)  GDDKiA  dotyczącym  modernizacji 
skrzyżowania ulicy Kościuszki i Leśnej z obwodnicą Brzeska.
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