
  Burmistrz  Brzeska 
               Grzegorz Wawryka 

Nasz znak:  BR.IX.0064/6/43 /2008/MK       Brzesko, dnia 2 września  2008 rok
Nasz znak:BR.IX.0064/1/24/2008/MK

Uprzejmie  informuję,  że  na  wspólnym   posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej  oraz Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej 
w  Brzesku,  odbytym  w  dniu  29  sierpnia   2008  roku zostały  podjęte 
następujące wnioski i opinie :

1. Komisje zapoznały się z projektem zmian w budżecie  Gminy Brzesko na 
2008 rok, na sesję Rady Miejskiej  w dniu 03 września br i wnioskują:

 o nie zmniejszanie  środków finansowych w wysokości 25.000 zł 
z planowania przestrzennego, jako  wynagrodzenie dla  architekta 
w ramach prac zleconych. Środki na wynagrodzenie winny zostać 
przeznaczone z działu 750 Administracja Publiczna. 

     Głosowano jednogłośnie. 
 komisje ponawiają wniosek dotyczący podjęcia  w jak najszybszym 

czasie  działań  dot.  realizacji  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  terenów  Jadowniki-Okocim  (droga  Kasztanki). 
Głosowano jednogłośnie. 

2. Komisje   przyjęły  do  wiadomości   informacje  przedstawione   przez 
głównego  księgowego  oraz  członka  Rady  Nadzorczej  Spółki  BZK 
i  bardzo  krytycznie  oceniają  działalność  Rady  Nadzorczej  i  Prezesa 
Spółki. Głosowano jednogłośnie. 

3. Komisje wnioskują  do Burmistrza Brzeska o zlecenie wykonania audytu 
zewnętrznego  w  Spółkach  BZK,  MPK,  MZGM,  MPEC,  jak  również 
w  jednostkach  organizacyjnych  Gminy  Brzesko:  MOPS-e,  MOK-u, 



PIMBP  oraz  w  placówkach  oświatowych,  które  nie  były  objęte  taką 
kontrolą w roku 2008. Powyższy wniosek spowodowany  jest wynikami 
kontroli przeprowadzonej w BOSiR  i BZK. Głosowano jednogłośnie. 

4. Komisje  zapoznały  się  z  treścią  wniosku  Państwa  Haliny  i  Wiesława 
Piaseckich   dotyczącego  zakupu  gruntu   pochodzącego    z   mienia 
wiejskiego  od Gminy Brzesko  przy ulicy Królewskiej w Jadownikach. 
Wysłuchano  zainteresowane  strony,  Pana  Burmistrza,   pracowników 
Wydziału  GGGMiR.  Po  dokonaniu   wizji   lokalnej  przez  Komisję 
Gospodarki  Komunalnej  komisje  wyrażą  ostateczną  opinię  dotyczącą 
sprzedaży przedmiotowej działki. Głosowano jednogłośnie.

5.  Zapoznano się z wnioskiem  PSS „SPOŁEM” Powszechnej  Spółdzielni 
Spożywców w Brzesku o sprzedaż  na jej rzecz nieruchomości gminnej 
w trybie  bezprzetargowym  położonej  przy ulicy Matejki   w Brzesku. 
Komisje  wnioskują  o  sprzedaż   powyższego  gruntu   zgodnie 
z obowiązującą procedurą prawną  i  sporządzoną wyceną nieruchomości. 
Głosowano jednogłośnie. 

6. Wniosek Sołectwa Jadowniki  dot. zabezpieczenia środków  finansowych 
w budżecie  Gminy Brzesko na 2009 rok  na zadanie „budowa chodnika 
przy  ul.  Witosa  na  odcinku   „lasek”  w  kierunku  Domu  Ludowego” 
zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu budżetu.  Głosowano 
jednogłośnie. 

7. Zapoznano się z wnioskiem Pani Barbary Czachor dot.  Sprzedaży W/W 
położonej   na  terenie  wsi  Mokrzyska–Bucze  działki  nr  627  /4 
o powierzchni 0,04 ha. Komisje kierują powyższy wniosek  na Zebranie 
Wiejskie  Sołectwa  Bucze  celem  wydania  opinii  odnośnie  zbycia 
przedmiotowej działki. Głosowano jednogłośnie.

8. Wniosek Pana Jarosława Sorysa  zam. Jadowniki    dot.  zabezpieczenia 
środków  finansowych w budżecie  Gminy Brzesko na 2009 rok  dot. 
wykonania oświetlenia ulicznego i stanu  technicznego drogi powiatowej 
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w  Jadownikach   ul.  Witosa-Grodzka  zostanie  rozpatrzony  przy 
opracowywaniu projektu budżetu. Głosowano jednogłośnie. 

9. Komisje przyjęły do wiadomości :
 sprawozdanie z dzierżaw ogólne wg. rodzajów dzierżaw, za okres 

od 1 września 2007 roku do 31 maja 2008 roku,

 zapoznano się i  przyjęto  do wiadomości  zestawienie dotyczące 
nabycia i zbycia nieruchomości gminnych  za okres od stycznia do 
czerwca 2008 roku, 

 komisje przyjęły do wiadomości pismo TKKF Sokół  o wydłużenie 
terminu  na  złożenie  pisemnego  ustosunkowania  się  do  ustaleń 
pokontrolnych otrzymanych w dniu 29.07.2008 roku,

 komisje przyjęły do wiadomości  odpowiedź  Powiatu Brzeskiego 
do mieszkańca Brzeska Pana Mariana Styrna dot. lokalizacji zjazdu 
z autostrady,

 przyjęto do wiadomości  pismo w sprawie propozycji  współpracy 
w zakresie  bezpieczeństwa energetycznego  mieszkańców Brzeska.

 przyjęto do wiadomości  pismo w sprawie sprzedaży działki przy 
zbiegu ulic Powstańców Warszawy i Solskiego w Brzesku przez 
Zarząd Spółki BZK  /dot. budowy dworca PKS/,

 przyjęto  do  wiadomości   informacje  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego dot. budowy sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w Brzesku,

 przyjęto  do wiadomości  pismo Pana Artura Siudzińskiego zam. 
Brzesko dot. budowy ulicy Jana Pawła II w roku 2009.

3



10.  Po  ponownym  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  Pani  Marii  Kurtyka, 
Kazimiery Witek i Bożeny Bożęckiej zam. Szczepanów  dot. sprzedaży 
działki  nr  361  położonej  w  Szczepanowie  -  Komisje  wnioskują 
o sprzedaż działki  na rzecz Pani Marii Kurtyka.                
Głosowano 9 za, 1 wstrzymujący. 

11.  Komisje  zapoznały  się   wyciągiem  z  operatu  szacunkowego  oraz 
protokołem  rokowań  dotyczących  nabycia,  położonej  przy  ulicy 
Sportowej  w  Jadownikach   działki  nr  3302/1  o  powierzchni  216  m2 
własności   Pana  Marka Kłuska  pod poszerzenie ulicy Sportowej.  Po 
dyskusji  i  wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Józefa  Makucha komisje 
podtrzymują  wniosek  w  tej  sprawie  podjęty  na  posiedzeniu  Komisji 
Gospodarki  Komunalnej   w  dniu  25  sierpnia  2008  roku.  Głosowano 
jednogłośnie. 

12.  Komisje zapoznały  się z pismem Państwa Magdaleny i Mariusza Dadej 
zam. Brzesko dot. budowy drogi   w Jadownikach  k/Gimnazjum i kierują 
przedmiotowy wniosek do rozpatrzenia przez merytoryczną Komisję tj. 
Komisję  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miejskiej  w  celu 
przeprowadzenia   wizji  lokalnej   w  przedmiotowej  sprawie. 
Głosowano jednogłośnie. 

13.  Pozytywnie   jednogłośnie komisje  opiniują  rezygnację   z  prawa 
pierwokupu  użytkowania  wieczystego  działki  nr  834/13  położonej 
w Brzesku  przy  ulicy  Spokojnej  od   firmy PROSPETTIVE POLSKA 
Spółka z o.o. w Krakowie.

14.  Komisje  zapoznały się z wnioskiem  Pani Krystyny Czaplińskiej zam. 
Chełmek  i  Pana   Marka  Szweda zam.  Libiąż   dotyczącym warunków 
sprzedaży  działki  Nr  2214/4  położonej  w  Jadownikach  przy  ulicy 
Małopolskiej.  Komisje  pozytywnie  opiniują   zakup  przez  Gminę 
przedmiotowego gruntu na dojazd do przepompowni za kwotę nie wyższą 
niż 35 tysięcy złotych. Głosowano jednogłośnie. 
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15.  Zapoznano się z wnioskami dot.  umorzeń zaległości  z tytułu budowy 
kanalizacji sanitarnej. Komisje wnioskują o:

 Kazimierz  Gagatek  -   umorzenie  odsetek   i  rozłożenie  na  raty 
zaległości głównej – głosowano jednogłośnie. 

 Marian  Żurek  -   umorzenie   zaległości  w  kwocie  814  złotych  –
głosowano jednogłośnie. 

 Mirosław Michalski  -  umorzenie  zaległości  w całości  –  głosowano 
jednogłośnie. 

 Tadeusz Bączek – umorzenie odsetek i rozłożenie należności głównej 
na raty - głosowano jednogłośnie. 

 Stanisław  Piekarz   -  umorzenie  odsetek   i  rozłożenie  zaległości 
głównej na raty  - głosowano jednogłośnie. 

 Stanisława  Michalska  –  umorzenie  odsetek   i  rozłożenie  zaległości 
głównej na raty - głosowano jednogłośnie. 

 Teresa  Ciuruś   -  umorzenie  zaległości  w  całości  –  głosowano 
jednogłośnie. 

 Bożena  Szydłowska  -  rozłożenie  zaległości  na  dogodne  raty  –
głosowano jednogłośnie. 

 Józef Drużkowski – opinia negatywna  co do umorzenia  zaległości 
wraz  z  odsetkami   z  tytułu  budowy  przyłącza  kanalizacyjnego  – 
głosowano 4 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. 

 Zbigniew  Łanocha  –  rozłożenie  zaległości  na  raty  -  głosowano 
jednogłośnie. 

 P.U.P „OLIMP” Spółka z o.o. w Tarnowie   opinia negatywna  co do 
umorzenia  zaległości   odsetkowych  w  ogólnej  kwocie  2.339,50 
związanych  z  opóźnieniem  spłaty  II,  III  i  IV  raty  układowej 
-głosowano   jednogłośnie. 

16.  Komisje  zapoznały  się  z  pismem  TKKF  „Sokół”  dot.   przyznania 
środków  budżetowych  na  wykonanie  koniecznych  prac  remontowych 
w budynku będącym własnością gminy „Kręgielni” i pozytywnie opiniują 
prośbę. Głosowano jednogłośnie. 
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17.  Komisje przyjęły  do wiadomości  :
 Projekt opinii w sprawie lokalizacji łącznika  zjazdu z autostrady,
 Projekty  uchwały  w  sprawach   procedury  uchwalania  budżetu 

Gminy Brzesko,
 Upoważnienia dla Burmistrza Brzeska do zawarcia umowy, której 

skutkiem  jest  zobowiązanie  wykraczające  poza  rok  budżetowy 
2008.    

            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
  Rady Miejskiej w Brzesku 

                                                        mgr Maria Kądziołka
                                                             

  
          Przewodniczący Komisji Gospodarki   
         Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku 

                                                                   mgr inż. Mirosław Wiśniowski
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