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          BURMISTRZ BRZESKA 
                                                                                           GRZEGORZ WAWRYKA 

 
 
Nasz znak : BR.IX.0014.1.15.2012.MK                  
 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 20 marca 2012 roku podjęte zostały 
następujące wnioski i opinie : 

 
1. Komisja pozytywnie przyjęła  sprawozdanie Wydziału EKiS UM z działalności 

Stowarzyszeń i Klubów Sportowych za 2011 rok. Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący 
 
2. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2003 

Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. o określeniu zasad nabywania do 
zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie 
wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne[aporty] do 
spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych 
przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko, ze zmianą komisji  dot. 
ujęcia w projekcie uchwały zapisu dot. wniosków złożonych przed wejściem w życie 
uchwały. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący. 

 
3. Komisja przyjęła informacje Wydziału GGMiR UM na temat propozycji sprzedaży działki 

gminnej nr 1411 położonej w Brzesku. 
 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpił z pismem do Instytucji 
Zarządzającej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zapytaniem w 
sprawie możliwości pobierania opłat parkingowych przez BOSiR, z tytułu parkingu 
zlokalizowanego przy ul. Rynek w Brzesku. Głosowano  jednogłośnie 

 
5. Komisja przyjęła do wiadomości informację Burmistrza Brzeska na temat przedłożonych 

sprawozdań RB z wykonania Budżetu Gminy za okres  od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. 
 

6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek PSS Społem w Brzesku  
o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru SMAK mieszczącego się w budynku Urzędu 
Miejskiego w trybie bezprzetargowym. 

 
7. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 

o nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki – głosowano jednogłośnie  

o  zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie 
Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat z a parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach- głosowano jednogłośnie 

o zmiany uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej - głosowano 
jednogłośnie 

o nadania nazwy drodze położonej w Brzesku  - głosowano jednogłośnie 
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o zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012 – głosowano 5 za,  
1 wstrzymujący 

o zmiany uchwały nr XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 
2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – 
głosowano 5 za, 1 wstrzymujący. 

 
 
 

 
Przewodniczący  Komisji Gospodarki      

Finansowej  Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                      Stanisław Góra  

 


