
Protokół Nr 8/2018 

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia   

23 sierpnia  2018 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  

w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. w godz.9.00- 12.10 

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na 

nośniku informacji  (płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

Komisja Gospodarki Finansowej obradowała w składzie: 

 

1. Radny Jarosław Sorys – Przewodniczący komisji; 

2. Radny Leszek Klimek – członek komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk – członek komisji; 

4. Radny Grzegorz Kolbusz – członek komisji; 

5. Radny Stanisław Góra- członek komisji. 

Nieobecni: Radny Adam Smołucha- członek komisji; 

                  Radny Krzysztof Ojczyk - członek komisji; 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 Skarbnik Celina Łanocha; 

 Naczelnik Marzena Zacher; 

 Naczelnik Bogdan Dobranowski; 

 Urbanista Małgorzata Bugajska – Pala; 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku otworzył  

Przewodniczący Komisji Jarosław Sorys. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik  do protokołu.  



Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek  posiedzenia komisji ze 

zmianami , który przyjęty jednogłośnie jak niżej. 

 

1. Omówienie pisma Państwa MiL C. dot.  dokonania zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o 

nazwie „ Brzesko – Granice”. 

2. Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2018 r. 

3. Informacja o wpływach ze składników majątkowych. 

4. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych. Ocena stanu zadłużenia 

Gminy. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  30 lipca 2018 

roku. 

 

 Porządek  posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad1. Omówienie pisma Państwa MiL C. dot.  dokonania zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – 

Granice”. 

 

Architekt Małgorzata Bugajska – Pala – dokonała omówienia wniosku jw. Wniosek dot.  

konieczności zmiany planu o nazwie Brzesko-Granice uchwalonego w 2010 roku. 

Jeden z właścicieli nieruchomości Pan C. zauważył po uchwaleniu , że przez  część 

jego nieruchomości przebiega droga wewnętrzna i  linia zabudowy która ogranicza mu 

znacznie wykorzystanie jego działki. Państwo C. w toku sporządzenia przedmiotowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nie wnosi żadnych uwag  dopiero teraz po 

jego uchwaleniu. Droga jest przy ul. Brzeskiej, jest pozostałością innego układu dróg 

dla terenów  budowlanych gdzie ostatecznie Ministerstwo nie wyraziło zgody   


