
Brzesko, dnia 17.10.2008 rok

Pan Burmistrz Brzeska

Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX. 0064/1/25/2008/MK

Uprzejmie  informuję  ,że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym  w dniu 16 października 
2008 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

 I- szą  część posiedzenia komisja odbyła wspólnie z  Komisją Gospodarki 
Komunalnej.

1. Komisje wspólne przyjęły do wiadomości  Informację Pana Prezesa Spółki RPWiK, 

wraz  z  wyjaśnieniami  dodatkowymi   złożonymi  na  komisji   i  wnioskują  ,by 

ewentualna podwyżka opłat  za wodę i kanalizację w 2009 roku   była jak najmniej 

dotkliwa   dla  mieszkańców.  Jednocześnie  komisje  zauważają  ,  że  bardzo 

korzystnym  byłaby   podwyżka  tych  opłat   co  roku   tylko  o  poziom   inflacji. 

Głosowano jednogłośnie 

2. Komisje   pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowały  projekt  uchwały   o 

przystąpieniu  do  opracowania  miejscowego   planu  zagospodarowania 

przestrzennego   dla  obszaru  farmy  wiatrowej  w  rejonie  wsi  Wokowice  gmina 

Brzesko  /teren  położony  pomiędzy   północno-zachodnią  granicą   z  Gminą 

Borzęcin  ,  południowo  –wschodnią   granicą   z  rzeką  Uszwicą  ,  południowo-

zachodnią  granicą z terenami budowlanymi  w odl.60 m od drogi gminnej oraz od 

południa  graniczący z planowaną autostradą /dla farmy wiatrowej .

3. Komisje pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym  zaopiniowały projekt 

uchwały w sprawie  upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i 

młodzieży  na terenie Gminy Brzesko .



4. Komisja  Gospodarki  Finansowej  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2008 

rok.

5. Pozytywnie   jednogłośnie zaopiniowano  wniosek   dotyczący  przedłużenia 

umowy dzierżawy  masztu nadawczego Firmy  Usługowej CLIMAX  usytuowanego 

na budynku Domu Ludowego w Okocimiu  na okres 1 roku. 

6. Komisja  zapoznała się z wnioskami  Panów Janusza Pikulskiego i Józefa 

Wąsika zam. Mokrzyska   o umożliwienie zakupu działek  rolnych będących 

własnością Gminy Brzesko ,położonych w obrębie Mokrzyska - Bucze , wysłuchała 

wyjaśnień zainteresowanych stron i wnioskuje do Pana Burmistrza  aby wraz  z 

wydziałem  merytorycznym  opracowana  została   informacja  na  temat 

ewentualnego  zagospodarowania tego gruntu w przyszłości  .Informacja powyższa 

potrzebna  jest  komisji   aby  mogła  wyrazić   swoją  opinię  w  w/w  sprawie. 

Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z wnioskami  Komisji Gospodarki 

Komunalnej  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  z  przeprowadzonej  w  dniu  

29 września br. wizji lokalnej  , w związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców 

/wnioski  powyższe  były  już  przedmiotem  obrad  komisji  i  na  wniosek  komisji 

Gospodarki  Finansowej  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  dokonała  wizji 

przedmiotowych gruntów/ ;

 wniosek złożony w dniu 12  września  2008 roku przez  Pana Ryszarda 

Ciaćka, dotyczący  zamiany  części  działek  będących  własnością 

zainteresowanego na grunt własności Gminy Brzesko. Przedmiotowy grunt 

położony jest  pomiędzy ulicą  Królowej  Jadwigi  a  osiedlem Ogrodowa w 

Brzesku. 

 Wniosek  Państwa  Magdaleny i  Mariusza   Dadej   dot.   budowy drogi  w 

obrębie Gimnazjum w Jadownikach  .

Komisja   podtrzymuje  wnioski   i  opinie  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  z 

przeprowadzonej wizji – głosowano jednogłośnie 
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8. Komisja  zapoznała się z  pismami wpływającymi do komisji  w sprawach:

 Wniosek Zespołu Pieśni i Tańca Porabianie oraz Jadowniczanie  o ujęcie w 

budżecie  Gminy  Brzesko   dodatkowej  kwoty   na  sfinansowanie  pracy 

choreografa  /dodatkowe  dwie  próby  w  tygodniu  w  obu  zespołach/  - 

komisja kieruje wniosek  o ujęcie w projekcie budżetu  na rok 

2009 – głosowano jednogłośnie 

 Wniosek   Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych   Opiekunów  i 

Wolontariuszy OSTOJA  z Brzeska  o wsparcie finansowe w wysokości 

20 tysięcy złotych  w roku 2009 na zakup autobusu  przystosowanego  do 

przewozu  osób  niepełnosprawnych   dla  potrzeb  Warsztatu  Terapii 

Zajęciowej  w  Brzesku  –  komisja  kieruje  wniosek  o  ujęcie   w 

projekcie budżetu  na rok 2009 – głosowano jednogłośnie 

 Zapoznano się  z wnioskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego  o podjęcie 

uchwały w sprawie  zarządzenia poboru opłaty skarbowej  w drodze inkasa 

przez US w Brzesku  .  Komisja wnioskuje o przygotowanie  stosownego 

projektu uchwały  na listopadowe posiedzenie Rady Miejskiej .Głosowano 

jednogłośnie 

9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja  wnioski mieszkańców :  

 Wniosek Pani Janiny Rabiasz  dotyczący nabycia  od Gminy Brzesko 

położonej w Brzesku działki  nr 1411/186,

 Wniosek Państwa Romana i Małgorzaty Gałek zam.Mokrzyska wraz z 

propozycją sołectwa wsi Mokrzyska  dot. sprzedaży gruntu gminnego 

stanowiącego rów melioracyjny ,

 Wniosek Pani Stefanii Klimek  zam.Jasień  o wypłatę odszkodowania  za 

grunt zajęty pod ulicę Wiśnicką,

 Wniosek Pana Tomasza Hamielec zam.Brzesko  dot. sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym na jego rzecz  gruntu pod  poprawę  konfiguracji   działki 

siedliskowej  przy ulicy Elektrycznej. 

10. Komisja  przyjęła  do wiadomości  informacje  Naczelnika  J.Makucha  w temacie 

propozycji  wykupu   gruntu-pasa zieleni  przez mieszkańców  ulicy  Błękitnej  w 

Brzesku .
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11. Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje o priorytetowy  wykup w 2009 roku 

gruntów  z przeznaczeniem na:

 Część drogi  osiedlowej ,będącej  w użytkowaniu wieczystym  Pracowniczej 

Spółdzielni  Mieszkaniowej   zgodnie  z  wcześniejszymi ustaleniami  i  wolą 

mieszkańców;

 Pod ulicę  Poprzeczną  na zachód od ulicy  Leśnej  .Ustalenie lokalizacji  i 

dokonanie wykupu;

 Przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy  w BRZESKU  dla uruchomienia 

terenów   przemysłowo-usługowych  /grunt  obok  MPEC/zgodnie   z 

obowiązującym  planem zagospodarowania  przestrzennego;

 Pod budowę łącznika  ulicy Kossaka z ulicą Ogrodową ;

 Wykonanie  opracowania   na  wykonanie  koncepcji   połączenia  ulicy 

Bernackiego w Brzesku  z ulicą zagrody w Okocimiu. 

12. Komisja  pozytywnie  opiniuje  propozycje  przeznaczenia  do  sprzedaży  dwóch 

działek na osiedlu Szkolnym w Morzyskach  Nr 2473/22 i 2473/23 ,  w drodze 

nieograniczonego ustnego przetargu. 

      Opinia przyjęta przy 5 głosach za i  1 głosie wstrzymującym 

12. Komisja wnioskuje o podjęcie działań  przez Urząd Miejski   w sprawie złożenia 

oferty  Spółdzielni Mieszkaniowej  dot. nieodpłatnego przejęcia gruntu przyległego do 

obiektu Kręgielni, zgodnie z ze złożonym wnioskiem  Zarządu Osiedla Okocimskie.

Głosowano jednogłośnie 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku 

mgr inż. Mirosław Wiśniowski 
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