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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 grudnia 2011 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012. 

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko na rok 2012. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 

przeciw.  

3. Komisja zapoznała się ze zmianami budżetowymi na najbliższą sesję RM.  

4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:  

 - zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 

wykupu; Głosowano jednogłośnie.  

 - wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011; 

Głosowano: 3 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 -  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Głosowano jednogłośnie.   

 - zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 grudnia 

2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz 

ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach 

wraz z poprawką .Głosowano jednogłośnie. 

5.  Komisja pozytywnie opiniuje przedstawioną propozycję zmian w zakresie 

działalności spółki MPK w Brzesku. Głosowano: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

6.  Komisja pozytywnie opiniuje zaproponowaną stawkę wywoławczą do przetargu 

na najem lokalu użytkowego położonego w obiekcie Regionalnego Centrum 

Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku w wysokości 12 zł/m². Głosowano 

jednogłośnie.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje stawkę najmu z wysokości z 30 zł. na stawkę 40 zł. 

brutto, do przetargu na najem lokali użytkowych położonych na Placu Targowym w 

Brzesku, która wejdzie w życie od stycznia 2012r. Głosowano jednogłośnie.  



8. Komisja opiniuje pozytywnie przeprowadzenie przetargu na wynajem lokalu 

użytkowego przeznaczonego na prowadzenie sklepiku z art. basenowymi, drobnymi 

art. przemysłowymi bez art. spożywczych przy stawce w wysokości 12 zł netto. 

Głosowano: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.  

9. Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy : 

 najmu dla Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski zs. w Krakowie 

przy ul. Kościuszki 4 w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

 lokalu w budynku Krytej Pływalni pod automat z zabawkami na okres  

3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

 najmu lokalu dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Okocimska 1 

w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie. 

10. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie sprzedaży Dworku  

w Okocimiu. Głosowano: 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący. 

11. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działki 3373/2 położonej przy  

ul. W. Witosa w Jadownikach, zgodnie z obowiązującą procedurą. Głosowano 

jednogłośnie.  

12. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2337/1, 2337/5, 2337/4 w drodze 

przetargu. Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2012.  

14. Komisja przyjęła do wiadomości pismo od mieszkańców Mokrzysk w sprawie 

zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2012 na kolejny etap budowy 

chodnika przy ul. Parafialnej w Mokrzyskach.  

15. Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy dzierżawy szaletów 

publicznych przy ul. Targowej i Placu Żwirki i Wigry w Brzesku na okres 3 lat. 

Głosowano jednogłośnie.  

16. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezesa BZK w Brzesku.  

 
      Przewodniczący Komisji Gospodarki  
      Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  
 
       Stanisław Góra 



 


