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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 

Brzesku odbytym w dniu  19 grudnia 2013 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt Budżetu 

Gminy Brzesko na 2014 r. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 

 

2. Pozytywnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko na rok 2014. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące 

 

3. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013 ze zmianami. 

 

4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko; 

 

5. Komisja Gospodarki Finansowej  zapoznała się z wnioskiem  Zarządu Stowarzyszenia 

Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze o przedłużenie terminu spłaty udzielonej pożyczki, która 

została przeznaczona na cele realizacji projektu Budowa obelisku wraz z otoczeniem, ku 

czci i pamięci poległych ofiar I i II wojny światowej i pozytywnie opiniuje, proponując 

spisanie aneksu do przedmiotowej umowy z przedstawieniem  nowego terminu spłaty 

pożyczki.  

 Głosowano jednogłośnie  

 

6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub 

fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 

 Głosowano jednogłośnie 

 

7. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości gruntowej. Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 

 

8. Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie 

sołectwa Poręba Spytkowska; 

 

9. Pozytywnie jednogłośnie przyjęto plan pracy komisji na rok 2014. 

 

10. Pozytywnie jednogłośnie przyjęto plan pracy Rady Miejskiej  na rok 2014. 

 

11. Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowano wniosek  dot. ustalenia wysokości czynszu 

najmu stanowiącego stawkę wywoławczą przetargu  na najem lokalu użytkowego garażu 

położonego w budynku zarządzanym przez MZGM Brzesko, zlokalizowanym w Brzesku 

przy ulicy Legionów Piłsudskiego 40 o powierzchni 17,00 m2 położonym w przyziemiu 



budynku wielolokalowego, przeznaczony na garaż w wysokości  10 zł za 1 m2 netto 

miesięcznie.  

 

12. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Komendy Powiatowej Policji w Brzesku dot. 

zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w Brzesku przy ul. 

Szczepanowskiej i ul. Mickiewicza, pozostających w użytkowaniu Komendy Powiatowej 

Policji w Brzesku do celów służbowych i kieruje wniosek do Burmistrza Brzeska celem 

jego rozpatrzenia. 

 

13. Przyjęto do wiadomości  pismo mieszkańców Jasienia w sprawie przywrócenia szlaku 

komunikacyjnego od szpitala do Jasienia.  

 

14. Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców Jasienia w sprawie budowy 

chodnika we wsi Jasień na ul. Ks. Mazurkiewicza. 

 

 

15. Komisja zapoznała się z  prośbą mieszkańców Jasienia  dot.  kontynuacji budowy 

chodnika dla pieszych w kierunku ulicy Pomianowskiej i przyjęła do wiadomości. 
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