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Nasz znak : BR.IX.0014.1. 9.2011.MK                 Brzesko, dnia 28.09. 2011 r. 
 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 28 września 2011 
roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie: 
 

1. Komisja rozpatrzyła wniosek LKS Strażak w Morzyskach o umorzenie zaległości 
finansowych względem Gminy Brzesko z tytułu  dzierżawy lokalu w GOSiR  
i wnioskuje do pana Burmistrza, jeżeli istnieją możliwości prawne, o umorzenie 
powyższych zaległości. Głosowano 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących 

  
2. Komisja wnioskuje aby Urząd Miejski w Brzesku  dostosował umowę najmu 

pomieszczeń w budynku GOSiR dla LKS Strażak w Morzyskach, do  stanu 
faktycznego ich wykorzystywania. Głosowano jednogłośnie  

 
3. Komisja Gospodarki Finansowej wnioskuje do Burmistrza  o przedstawienie  

przez Wydział EKiS jednostkowych kosztów dowozu dzieci do poszczególnych 
szkół z terenu Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 
4. Komisja Gospodarki Finansowej pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 

sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2011 r. 
 

5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku o 
przydzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 

 
6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2011; 
 
2) zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 

26 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzesko na lata 2011 - 2022;  

 
3) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw.NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 
Apostoła w Brzesku; 

 
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego; 
 

5) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;  
 

6) określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z 
o.o 



 2 

7. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano wniosek Burmistrza Brzeska   
o wyrażenie pozytywnej opinii o zmianie przeznaczenia części rezerwy celowej na 
dofinansowanie zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego tj. kwoty 
155.500 zł na: 

o dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli -52.000 zł 
o wydatki bieżące placówek oświatowych -103.500 zł. 

 
8. Zapoznano się z wnioskiem Pan T.G w sprawie rozwiązania problemu dostępu do 

nieruchomości  w jej otoczeniu, położonej w Jasieniu. 

Komisja wnioskuje, by wystąpić do właścicieli gruntów sąsiednich przy ul. 

Floriańskiej w Jasieniu o dokonanie we własnym zakresie i na własny  koszt, 

podziału działek, a wydzielone fragmenty działek pod drogę przekazali w formie 

darowizny na rzecz gminy.  

Głosowano jednogłośnie.  

9. Zapoznano się z wnioskiem w sprawie dokonania zakupu przez gminę gruntu 

stanowiącego drogę dojazdową do zabudowań w obrębie ulicy Cesarski Gościniec 

w Okocimiu. Komisja wnioskuje, by właściciele gruntów sąsiednich 

przedmiotowej drogi w obrębie ul. Cesarski Gościniec w Okocimiu, dokonali we 

własnym zakresie i z własnej inicjatywy podziału gruntu i przekazali nieodpłatnie 

na rzecz Gminy Brzesko, celem wykonania drogi dojazdowej. Głosowano 

jednogłośnie.  

10. Komisja po zapoznaniu się z pismem Polskich Kolei Państwowych- Oddziału 

Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, wnioskuje do Burmistrza 

Brzeska, by decyzję o ewentualnym przejęciu budynku stacji PKP w Jasieniu 

wstrzymać się do momentu wyremontowania trakcji.  

Głosowano jednogłośnie.   

11. Komisja zapoznała się z pismem Prezesa Spółki BZK w Brzesku w sprawie 

cmentarza komunalnego w Brzesku. Wniosek zostanie rozpatrzony przez komisję 

w terminie późniejszym z udziałem Pana Prezesa, który przedstawi komisji 

dokumenty dot. funkcjonowania  cmentarza komunalnego i wielkości wpływów z 

dzierżaw itp. Głosowano jednogłośnie  

 

12. Komisja pozytywnie opiniuje zbycie części działki numer 1411/278 według 

złożonego wniosku przez firmę RCMB z Rzeszowa, zgodnie z obowiązującą 

procedurą.  

         Głosowano jednogłośnie.  
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13. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wieczystego użytkowania 

nieruchomości przez Spółkę MPEC w Brzesku. 

 

14. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż części działki położonej przy ul. Przy 

Rondzie w Brzesku na rzecz  Spółki PROKOM.  

          Głosowano 4 za, 1 osoba nie brała udział w głosowaniu.  

 

 

 

 
 

 Przewodniczący Komisji 
 Gospodarki Finansowej  

   Rady Miejskiej w Brzesku  
 

Stanisław Góra  


