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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

25 kwietnia 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wyłączyć ze sprzedaży mieszkania: 

Rynek 16, Rynek 24, Głowackiego 33, Głowackiego 10, Kościuszki 4, Kościuszki 4a, Kręta 

1 , Okocimska 1, Żwirki i Wigury 8, Krótka 3 

Głosowano : 3 za, 4 wstrzymujące, o przeciw.  

 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby do projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zmiany i zrzeczenia się, 

oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 

lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady 

niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie 

tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę 

fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko dodać zapis: 

„wyłącza się lokale zamieszkałe przez najemców posiadających inne 

własnościowe lokale i mieszkalne i odzyskaniu je do zasobów gminy”. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby do projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zmiany i zrzeczenia się, 

oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 

lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady 

niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie 

tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę 

fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko dodać zapis 



dodać zapis: „wyłącza się lokale zamieszkałe przez najemców posiadających inne 

własnościowe lokale mieszkalne lub umożliwia kupno bez bonifikaty.”  

Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zmiany i zrzeczenia się, 

oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 

lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady 

niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie 

tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę 

fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko wraz z 

zaproponowanymi zmianami przyjętymi na posiedzeniu komisji. 

 

5. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie sprzedaży 

działki oznaczonej 2342 w Brzesku. 
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