
       BURMISTRZ BRZESKA  

       GRZEGORZ WAWRYKA  

 

Nasz znak : BR.IX.0014.30.2013.JS                                 Brzesko, dnia 22.05.2013r.  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 21 maja 2013 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

1. Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Brzesku za rok 2012.  

2. Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2012.  

3. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Brzesko za rok 2012.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie przez radcę prawnego 

Urzędu Miejskiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z 

prawem nakładanych zadań na gminę względem otrzymywanych subwencji 

oświatowych. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekty uchwał w sprawach:  

 - w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2013.   

 Głosowano jednogłośnie. 

 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej  

 w Brzesku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;  Głosowano: 

 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Międzygminnego  ds. 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim. 

 Głosowano jednogłośnie;  

-  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w 

 Brzesku za rok 2012. Głosowano jednogłośnie.  
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- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Brzesku za rok 2012. Głosowano jednogłośnie. 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

24 października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i  w miejscu 

sprzedaży. Głosowano: 6 za, 0 wstrzymujący, 1 przeciw.  

6. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana J.O dotyczący zakupu od Gminy 

Brzesko działki  położonej w Okocimiu o Nr 469. Głosowano: 4 za, 0 przeciw,  

1 wstrzymujących się.  

7. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje propozycję Pani R. H-C zamieszkałej  

w Brzesku, o dokonanie zamiany gruntu gminnego zlokalizowanego w jej sąsiedztwie na 

nieruchomość zainteresowanej, położoną przy ulicy Armii Ludowej w Brzesku w obrębie 

Publicznego Przedszkola Nr 10.  

8. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek Pani D.S zamieszkałej  

w Brzesku o umożliwienie jej kupna gruntu gminnego oznaczonego jako działka  

Nr 2740/2 położonego przy ul. Malczewskiego w Brzesku. 

9. Komisja wstrzymuje się od wyrażenia opinii w sprawie zbycia działki Nr 1634 

położonej w miejscowości Bucze do czasu uregulowania stosunków wodnych na tej 

działce. Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja po rozpatrzeniu ponownego wniosku Pana G.W w sprawie sprzedaży działki 

gminnej Nr 1450 w Brzesku przy ul. Targowej, podtrzymuje wydaną wcześniej negatywną 

opinię w przedmiotowej sprawie. Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja przyjęła do wiadomości wniosek w sprawie przekształcenia w prawo  

użytkowania wieczystego, działki położonej w Brzesku o Nr 2061 w prawo własności. 

12. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat kosztów funkcjonowania BOSiR 

w Brzesku za rok 2012.  

13. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wzorze 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Brzesko. 

        Przewodniczący Komisji  
             Gospodarki Finansowej Rady 
            Miejskiej w Brzesku  
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               Stanisław Góra  


