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Nasz znak : BR.IX.0014.23.2012.JS                  Brzesko, dnia 23 październik 2012 r.  
 
 
 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 22 października 2012 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie:  

 
1. Komisja po zapoznaniu się z koncepcją utworzenia publicznego przedszkola w Brzesku, 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie komisji wszystkich szczegółowych informacji dot. 

realizacji inwestycji przez inwestora, udziału gminy oraz warunków przejęcia pracowników  

z dotychczasowych przedszkoli. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.   

2. Komisja przyjęła do wiadomości koncepcję zagospodarowania terenu działki byłego kina 

Bałtyk.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie wśród potencjalnych inwestorów 

lokalnych, chęci partycypowania (uczestnictwa) w zagospodarowaniu terenów należących do Gminy 

Brzesko w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja pozytywnie opiniuje informację na temat działalności Gminy Brzesko w zakresie 

pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom oraz bieżącą informację na temat 

wykorzystywania dotacji unijnych. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012. 

Głosowano jednogłośnie.  

 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z 

dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie.  

6.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała miesięczną stawkę czynszu zaproponowaną 

przez Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem  

i Rolnictwa w wysokości 24 zł. za m², lokalu użytkowego położonego przy ul. Ogrodowej 6 w 

Brzesku.  

7.  Po zapoznaniu się z ofertą sprzedaży Gminie Brzesko trzech mieszkań firmy Calsberg Polska, 

komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie rozmów dotyczących sprzedaży tych mieszkań 

Gminie Brzesko w celu wynegocjowania korzystnych warunków zakupu tych nieruchomości przez 

gminę. Głosowano jednogłośnie.  



8.  Komisja opiniuje pozytywnie sprzedaż części gruntu gminnego  

w niezbędnym jego zakresie na rzecz właścicieli działek o numerach 2820, 2821, 2822 położonych 

przy ulicy Bagiennej w Brzesku, w celu umożliwienia budowy ekologicznych przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Warunkiem powyższego jest dokonanie przez zainteresowanych podziału 

geodezyjnego gruntu gminnego na własny koszt (jeżeli jest to prawnie możliwe z uwagi na wielkość 

powierzchni wydzielanych). Pozostałe kwestie związane ze zbywaniem gruntu winne być zgodne z 

obowiązującą procedurą w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie. 

9.  Komisja po zapoznaniu się z pismem Pani B.H. w sprawie dotacji Gminy Brzesko w kosztach 

funkcjonowania placówki opiekuńczej/ żłobek oraz podjęciu stosownej uchwały, wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska, aby Wydział EKiS rozeznał sprawę, czy w obecnych warunkach formalno-

prawnych i finansowych Gminy Brzesko, podjęcie uchwały jest konieczne i zasadne. Głosowano 

jednogłośnie.  

10.  Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Głosowano jednogłośnie. 
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