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BURMISTRZ BRZESKA  

       GRZEGORZ WAWRYKA  

 

Nasz znak : BR.IX.0014.1.5.2017.JS/MK         Brzesko, dnia 22.06.2017  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  22 czerwca  2017 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie:  

1. Pozytywnie   zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017; - głosowano 4 za, 

1 wstrzymujący. 

 zmiany Uchwały Nr XXXIV/236/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 

stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzesko;- głosowano jednogłośnie  

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Brzesko za rok 2016; głosowano jednogłośnie 

  absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2016; głosowano jednogłośnie 

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( Wet.)– głosowano  jednogłośnie  

 wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy użyczenia 

na rzecz OKS w Brzesku. Głosowano jednogłośnie  

2. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała komisja przedłużenie umów najmu  lokali 

na  czas nieoznaczony jak niżej: 

Lokale użytkowe położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej: 

Lp. Pow. lokalu przeznaczenie Opis – położenie 

 

1 17,0 m2 Garaż w budynku 

wielolokalowym w tzw. 

przyziemiu- dz.ewid. nr 

1253/26 

 

ul. Legionów Piłsudskiego 40B 
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2 14,70 m2 

 

Lokal handlowy nr 36E 

na placu targowym – 

dz.ewid. nr 1883/4 

 

ul. Głowackiego 40 

 

3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dotyczący sprzedaży przez gminę  działki  nr 

2562 położonej w Brzesku  z  uwzględnieniem  uwag przedłożonych do wniosku 

przez  Kierownika A. Staszczyka i Inspektora J. Górskiego. Głosowano  

jednogłośnie  

4. Komisja Gospodarki Finansowej zapoznała się z propozycją zmiany  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Sądeckiej w Jasieniu, 

przedstawionej przez inwestora. Z uwagi na brak na posiedzeniu komisji 

merytorycznego pracownika UM do przedstawienia informacji i stanowiska UM na 

ten temat, komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały wraz z 

uzasadnieniem. Jeśli powyższy projekt uchwały zostanie przygotowany na sesję to 

Komisja Gospodarki Finansowej nie widzi przeszkód, aby ją wprowadzić do 

porządku obrad sesji i procedować nad nią . Głosowano jednogłośnie. 

5. Komisja wnioskuje o wystąpienie do Browaru Okocim z podziękowaniem za 

przekazanie środków finansowych na zakup mundurów dla potrzeb Orkiestry 

Dętej. Głosowano 4 za, 1 radny nie głosował 

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wysokość stawek wywoławczych 

do przetargu na najem lokali użytkowych położonych w budynkach zarządzanych 

przez MZGM Brzesko, zlokalizowanych w Brzesku przy ulicach: 

1) Głowackiego 10 – miesięczna stawka czynszu proponowana jako 

stawka wywoławcza do przetargu na najem ww. lokalu użytkowego 

wynosi 53,20 zł za 1,0m2 netto ( w tej stawce została policzona 

należność za przynależne do lokalu piwnice); 

2) Legionów Piłsudskiego 40B (garaż) – miesięczna stawka czynszu 

proponowana jako stawka wywoławcza do przetargu na najem ww. 

lokalu użytkowego wynosi 8,00 za 1,0 m2 netto.  
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7. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Finansowej 

sprawozdania z działalności Spółek Gminnych za rok 2016: 

1) Spółki MPK – jednogłośnie; 

2) Spółki MPEC – jednogłośnie; 

3) Spółki BZK – jednogłośnie; 

4) Spółki RPWiK – jednogłośnie; 

8. Komisja Gospodarki Finansowej  pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania Budzetu Gminy Brzesko za rok 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej RM w Brzesku 

 Jarosław  Sorys  

 


