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Brzesko, dnia 20 lutego 2020 r. 

      Burmistrz Brzeska 

Tomasz Latocha  

Nasz znak: BR.0014.1.2.2020.MK 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 20 lutego  2020 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie: 

1. Mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów Komisja wnioskuje  do Pana 

Burmistrza Brzeska o  uporządkowanie parkowania  BUS na przystankach  

z których odjeżdżają autobusy miejskie MPK,  tak by została uregulowana sprawa 

czasu postoju i blokowania autobusów MPK. Głosowano jednogłośnie   

2. Pozytywnie, zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia stref i cen 

urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku –  głosowano  3 za,  

1 wstrzymujący ; 

3. Zapoznano się z informacjami dot. działalności OSP na terenie Gminy Brzesko 

w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko  

w 2019 r.  

4. Zapoznano się z informacjami dot. realizacji zadań dotyczących zarządzania 

kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych i przyjęto do wiadomości. 

5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja informacje na temat  

przygotowania do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2020, w tym 

przygotowania terenów przeznaczonych pod. Tzw. „Strefy Aktywności 

Gospodarczej” .  
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6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Brzesko w 2020 roku. - głosowano jednogłośnie; 

7. Komisja pozytywnie przyjęła   sprawozdanie z wykonania  „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Brzesko” za 2019 rok. 

8. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – głosowano jednogłośnie; 

9. Przyjęto do wiadomości pismo Mieszkańca Brzeska  z dnia 29 stycznia 2020 r.  

w sprawie utworzenia parkingu przy ul. Głowackiego. 

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o przedstawienie przez Pana 

Dyrektora BOSiR propozycji rozszerzenia strefy płatnego parkowania 

obejmującego teren „Starego Miasta” – głosowano  jednogłośnie  

11. Przyjęto do wiadomości pismo KD.XVIII.2121.1.96.2019.IO z dnia 17 grudnia 

2019 r. dotyczące zapotrzebowania na przyjęcie skazanych do nieodpłatnych 

prac na cele społeczne. 

12. Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia  

28 listopada 2019 roku Nr 353/2019 oraz Nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.  

13. Zapoznano się i przyjęto do wiadomości 2 Opinie RIO w Krakowie w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Brzesko oraz o możliwości sfinansowania deficytu 

przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy na 2020 rok. 

14. Zapoznano się z pismem dot. remontu ulicy Zacisze w Brzesku. Komisja uznaje 

za słuszne , że powyższa ulica w przyszłości winna zostać zaplanowana do 

remontu ponieważ od wielu lat  są składane wnioski o jej remont. Komisja 

wnioskuje do Pana Burmistrza,  by w przypadku uzyskania wolnych środków 

budżetowych i przygotowywania w przyszłości  kolejnych zadań do realizacji,  

ulica Zacisze została ujęta w tych planach remontowych. Głosowano jednogłośnie     



3 | S t r o n a  

 

 

15. Komisja wnioskuje do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej o bieżące kierowanie 

pism od mieszkańców , adresowanych do Rady Miejskiej do rozpatrzenia przez 

merytoryczne komisję. Głosowano jednogłośnie  

16. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dot. zwolnienia z waloryzacji czynszu  

w 2020 r. należnego z tytułu najmu  lokalu użytkowego położonego na placu 

targowym w Brzesku. Głosowano jednogłośnie  

17. Pozytywnie zaopiniowano wniosek   dot. zwolnienia z waloryzacji czynszu w 2020 

r. należnego z tytułu najmu  lokalu użytkowego znajdującego się  

 w budynku własności Gminy Brzesko położonego przy Placu Żwirki i Wigury 

Głosowano jednogłośnie  

18. Pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowano wnioski o przedłużenie umów dzierżaw 

komisja wnioskuje o zawarcie umów na czas nieoznaczony  – ta sama 

nieruchomość, ten sam Dzierżawca – dzierżawa będzie przedłużona w roku 2020 

1/Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej: 

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis – położenie 

 

1 1164/3 

1119/4 

1873/22 

1697,0 m2 

 

uprawa warzyw ul. Kwiatowa 

ul. Królowej Jadwigi 

ul. Powstańców Warszawy        

  

2 1274/9 

-35,0 m2 

 

Kiosk handlowy ul. Legionów Piłsudskiego 
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3 1262/7,  

1948/4 

2747/17 

115,0 m2 

 

garaże 

tymczasowe 

ul. Solskiego 

ul. Nowa 

ul. Królowej Jadwigi 

 

4 1249/15 

(poprzedni 

nr działki: 

1249/8) 

2837/1 

785 m2 

zieleń 

przydomowa 

ul. Partyzantów 

 

 

 

ul. Bagienna 

 

5 1411/202 tablica 

reklamowa 

ul. Mickiewicza 

2/ NAJEM 

Komisja wnioskuje by wynajem lokalu zawarto  na czas nieoznaczony – ten sam 

lokal, ten sam Najemca – najem będzie przedłużony w roku 2020; 

Lokal użytkowy położony w Brzesku  wymieniony poniżej: 

Lp. Pow. lokalu przeznaczenie Opis – położenie 

 

1 14,70 m2 Lokal handlowy nr 38 E 

na placu targowym- 

dz.ewid. nr 1883/4 

 

Brzesko, ul. Głowackiego 40 
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2 80,30 m2 Lokal użytkowy 

handlowy  w budynku 

wielolokalowym- 

dz.ewid. nr 1109/3 

Brzesko, ul. Ogrodowa 6 

 

  

Głosowano jednogłośnie na czas nieoznaczony. 

19. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego.  

20. Komisja zapoznała się z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku w sprawie 

kontynuowania wspólnie z Gminą Brzesko prac związanych z remontem dróg, 

parkingów i chodników na Osiedlu Jagiełły w Brzesku i wnioskuje do Pana 

Burmistrza,  aby w  miarę możliwości i  posiadanych środków finansowych  

realizował współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie realizacji 

wspólnych zadań,  na rzecz mieszkańców zamieszkujących Osiedle Jagiełły. 

Głosowano jednogłośnie   

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki 

Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku 

                                                                      (-) mgr Franciszek Brzyk  

 


