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Uprzejmie informuję, że posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej  Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 stycznia 2011 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie : 

 

1. Komisja Gospodarki Finansowej rozpatrzyła wniosek Pana Witkowskiego 

dot. wyrażenia przez Gminę zgody na wykonanie komunikacyjnego 

wejścia do mieszkania zlokalizowanego przy ul. Matejki 2, poprzez część 

strychową budynku komunalnego położonego w jego sąsiedztwie tj. przy 

ul. Matejki 4. Komisja wnioskuje  o przedstawienie pisemnej opinii 

zarządcy budynku, opinii techniczno-budowlanej, oraz opinii 

mieszkańców w tym temacie. Po przedłożeniu powyższych dokumentów  

komisja ponownie rozpatrzy wniosek jw. 

Głosowano jednogłośnie 

  

2. Pozytywnie zaopiniowano wniosek  złożony przez pana A. Hamowskiego 

dot. propozycji zamiany działki nr 741/1 o powierzchni 0,19 ha 

położonej w Jadownikach na grunt zlokalizowany przy  

ul.Czarnowiejskiej w Brzesku /zamiana wartościowa gruntu/. 

Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja zapoznała się z przygotowanymi przez Panią Architekt 

Małgorzatę  Bugajską – Pala  dwoma koncepcjami podziału gruntu 

gminnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą  11 Listopada a obwodnicą 

Miasta Brzesko. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała do 

realizacji wersję I-szą. Planowany do wydzielenia szlak komunikacyjny 

przylegający od strony południowej do istniejącej zabudowy należy 

pozostawić  na majątku Gminy Brzesko, na drogę ogólnodostępną. 
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4. Komisja wnioskuje o rozpatrzenie  możliwości sfinansowania zakupu i 

wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Brzesku   

tj. na sali obrad, sekretariacie i gabinecie Burmistrza Brzeska. 

Głosowano jednogłośnie   

 

5. Komisja jednogłośnie przyjęła do wiadomości pisma: 

1)  wniosek mieszkańców Szczepanowa dot. budowy chodnika przy 

ul. Parafialnej w Morzyskach i św. Stanisława w Szczepanowie ; 

2) wniosek radnego Stanisława Góra dot. wniosków do budżetu roku 

2011  z sołectwa Poręba Spytkowska; 

3) wniosek Zarządu Kopaliny-Jagiełły dot. wniosków do budżetu roku 

2011 ; 

4) wnioski mieszkańców Jasienia  z dnia 14.01.2011 dot. wniosków 

do budżetu roku 2011 z sołectwa Jasień.  

 

6. Komisja Gospodarki Finansowej po głębokiej analizie projektu budżetu 

Gminy Brzesko na 2011 rok pozytywnie, jednogłośnie opiniuje projekt 

budżetu wraz z wprowadzonymi zmianami i poprawkami. 

 

7.  Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na lata 2011-2022. 

 

8. Po rozpatrzeniu wniosku  Pana E. Leś dot. sprzedaży przez Gminę 

Brzesko działki  nr 1292/15 o powierzchni 0,9549, której w chwili 

obecnej użytkownikiem wieczystym jest wnioskodawca, komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o utrzymanie dotychczasowego statusu  

prawa własności przedmiotowej działki. Głosowano 5 za/jednogłośnie/ 

 

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  aby Naczelnik Wydziału EKiS 

przedstawił komisji w trybie pilnym, jakie są zasady funkcjonowania  i 

sposobu finansowania szkół muzycznych. Głosowano jednogłośnie   
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