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Nasz znak : BR.IX.0014.1.1.2017.JS                                  Brzesko, dnia 26 stycznia 2017r.  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 24 stycznia 2017r.  podjęte zostały następujące wnioski  

i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przy planowaniu montażu lamp 

uwzględnić montaż na skrzyżowaniu ulic Błękitnej, Westerplatte i Partyzantów w Brzesku. 

Głosowano: 3 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań przejęcia od 

stowarzyszenia budynku OSP w Buczu. Głosowano jednogłośnie. 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę posiadanych środków wykonać 

nakładkę asfaltową na ulicy Nadbrzeżnej w Jadownikach. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 

przeciw.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości montażu jednej 

lampy na ul. Lipowej w Buczu. Głosowano: 3 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości montażu lamp na 

ul. S. Faustyny, Potokowej oraz Trakt Królewski w Mokrzyskach.  

Głosowano: 3 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej przy ul. T. Królewski w Mokrzyskach.  

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej przy drodze Nr 94 przy ul. Warszawskiej w Jasieniu.  

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  



8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uwzględnienie wykonania wiaty 

przystankowej na ul. Stojałowskiego w Szczepanowie.   

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę posiadanych środków wykonać 

remont łazienek w GOSiR w Mokrzyskach oraz dokończenie nakładki asfaltowej na  

ul. Januszowskiej w Mokrzyskach. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zagospodarowania 

środków finansowych do budżetu na rok 2018 przy wykonywaniu chodnika na  

ul. Brzezowieckiej (część północna) wykonać również zatoki parkingowe.  

Głosowano jednogłośnie. 

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę wygospodarowania 

dodatkowych środków finansowych rozpocząć budowę drogi ulicy Miłej w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  

12.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w miarę wygospodarowania 

dodatkowych środków finansowych dokończyć budowę chodnika przy ulicy Warszawskiej  

w Jasieniu. Głosowano jednogłośnie. 

13. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Budżetowej Gminy 

Brzesko na rok 2017 wraz z autopoprawkami.  

14. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko.  

15. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. ”Zintegrowany produkt 

turystyczny  Subregionu tarnowskiego „ Trasy Rowerowe Pogórza”. 

16. Komisja zapoznała się z pismami i przyjęła je do wiadomości: 

- pismo Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie nadawania nazw 

ulicom i innym miejscom publicznym w mieście; 

- pismo Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu z dnia 13 stycznia 2017r.  

- pismo Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku z dnia 13 stycznia 2017r.  



17. Komisja po zapoznaniu się ze sprawą zbycia działki o Nr 2562 w drodze 

bezprzetargowej o powierzchni 0,0475 ha położonej w Brzesku wnioskuje do Burmistrza 

Brzeska o zebranie opinii (tj. architekta Urzędu Miejskiego w Brzesku, Wydziału Infrastruktury 

Technicznej i Komunalnej UM w Brzesku) i kieruje sprawę ponownie do rozpatrzenia na 

Komisję Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz proponuje 

przeprowadzenie wizji lokalnej. Głosowano jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku 

 

Jarosław Sorys 

 

 


