
Uchwała Nr IX / 74 / 2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 czerwca 2007 roku 

 
w sprawie realizacji oraz współfinansowania przedsięwzięcia pod nazwą 
"Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w 
Brzesku" ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Brzesku 
 
z uwagi na konieczność podjęcia działań zmierzających do zgodności 
instytucjonalnej Projektu realizowanego przez Związek pod nazwą "Ochrona wód 
w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku" z 
założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, uchwala, co 
następuje: 

§ 1 
 
 
Wyraża się zgodę na wskazanie - jako Beneficjenta projektu pod nazwą 
"Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w 
Brzesku" - Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§ 2 
 
 
1. Deklaruje się wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Brzesko w 
podwyższonym Kapitale Zakładowym do Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
poprzez objęcie odpowiedniej ilości , do wartości ustalonej wyceny majątku 
której mowa w ust. 3 , niepodzielnych udziałów po 500 zł ( pięćset złotych) 
każdy 
 
2. Deklaruje się wyrażenie zgody na pokrycie udziałów w Spółce wskazanej w § 
1 ust. 1 wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się budowle 
sieciowe kanalizacyjne i obiekty związane integralnie z nimi jak w wykazie 
stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
3. Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zamówienia - w razie zaistnienia 
niezbędnych do tego przesłanek - wyceny majątku Gminy. 

§ 3 
 
 
Deklaruje się wolę podwyższania kapitału zakładowego RPWiK w Brzesku Sp. z 
o.o. w formie wpłat gotówkowych zgodnie z harmonogramem finansowym 
projektu pod nazwą "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku 
Międzygminnego w Brzesku" do wysokości udziału własnego, Beneficjenta 
wskazanego w § 1 włącznie z kosztami obsługi inwestycji, w zakresie realizacji 



inwestycji na terenie Gminy Brzesko. 

§ 4 
 
 
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 
2. Zobowiązuje się Przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzesku wyznaczonych do 
reprezentowania Gminy w Zgromadzenia Związku do realizacji niniejszej 
uchwały. 

§ 5 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
WYKAZ DZIAŁEK POD PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 
1. Kanalizacja sanitarna dla północnej części miasta Brzeska oraz osiedla 
Szczepanowskiego, ul. Młyńska 
około 300 m2 
aktualnie jest dokonywany podział 
2. Kanalizacja sanitarna dla os. Leśna i Kopaliny oraz ul. Wiejskiej w Brzesku, 
ul. Jasna 
pow. 881 m2 
własność Gminy Brzesko 
(cena około 40 000,00 zł) 
3. Kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna i Kopaliny oraz ul. Wiejskiej w Brzesku, 
ul. Topolowa 
około 900 m2 
własność Gminy Brzesko 
( cena około 41 000, 00 zł) 
4. Kanalizacja ul. Klonowej i Klonowej Bocznej, ul. Jodłowska 
pow. 265 m2 
przyłączona do księgi wieczystej KW 55905 prowadzonej dla Gminy Brzesko 
(cena 2 500,00 zł)  
 
 

 
 


