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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 grudnia 2012 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

1. Po analizie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Brzesko na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych, komisje wnioskują o wprowadzenie w projekcie następujących zmian: 

a) w obwodzie nr 1 przenieść siedzibę OKW do PP Nr 4 w Brzesku – głosowano 

jednogłośnie; 

b) w obwodzie nr 7 przenieść siedzibę OKW do PSP Nr 3 w Brzesku – głosowano 

jednogłośnie; 

c) w obwodzie nr 17 przenieść siedzibę OKW  do PSP Nr 1 w  Jadownikach  - głosowano 

jednogłośnie; 

d) z obwodu nr 21 przenieść siedzibę OKW do PSP w Morzyskach - głosowano 

jednogłośnie; 

e) do obwodu głosowania nr 22 w PSP w Szczepanowie przyłączyć ulice z obwodu  

Nr 21 Mokrzyska: Osiedle Ruchu Oporu, ul. Grzybowa, ul. Parafialna od nr 61 do końca 

numery parzyste i nieparzyste, ul. Gibałówka od nr 84 do końca numery parzyste  

i nieparzyste. Głosowano: 2 za; 3 przeciw, 0 wstrzymujących;  

 

Projekt powyższej uchwały z naniesionymi poprawkami został przegłosowany: 4 głosy 

za, 1 głos wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący,  

0 przeciw. 

 

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVIII/128/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko - Głosowano: 4 za, 

1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2013 wraz z 

poprawkami. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

 

5.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Brzesko. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

 



6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego  

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2013. Głosowano: 3 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na najbliższą sesję Rady Miejskiej      w 

Brzesku przygotować informację na temat ilości złożonych wniosków o wykup lokali 

mieszkalnych  ze szczególnym uwzględnieniem lokali mieszkalnych znajdujących się w 

budynkach wielorodzinnych (gdzie działają wspólnoty mieszkaniowe).  

Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na 

lata 2013-2017.  

 

9. Komisja Gospodarki Finansowej po zapoznaniu się z wnioskami komisji Rady Miejskiej 

przychyliła się do propozycji Burmistrza Brzeska o wprowadzenie w uchwale  

„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” 

następujących zmian:  

- W § 15 uchwały  pkt. 7 o brzmieniu: 

„7)   lokale w następujących budynkach, położonych w Brzesku w Obszarze    

        Historycznego Układu Urbanistycznego Centrum Miasta: 

        - przy ulicy Rynek 16 i Rynek 24;  

        - przy ulicy Kościuszki 4 i Kościuszki 4A”  –  głosowano jednogłośnie; 

- W § 17 uchwały  ust. 2, pkt. 1 o brzmieniu: 

„przy jednorazowej wpłacie ceny - 90% pod warunkiem złożenia wniosków do dnia   

30 czerwca 2013 r.; 

-  wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych złożone po tej dacie będą 

realizowane z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 60%;”  Głosowano 

jednogłośnie.  

- W §17 ust 3 pkt. 3 o brzmieniu: 

„3) lokali komunalnych, w których najemcy ubiegający się o ich zakup zamieszkują 

krócej niż 10 lat, przy czym do okresu zamieszkania zalicza się czasokres liczony od 

zawarcia umowy najmu z osobą ubiegającą się o zakup lokalu mieszkalnego, oraz 

poprzedzający go okres zamieszkania z osobami, po których obowiązujące przepisy 

gwarantowały najemcy prawo wstąpienia w stosunek najmu.” Głosowano 

jednogłośnie.  

Projekt powyższej uchwały z naniesionymi poprawkami został przegłosowany 

przez członków jednogłośnie.  



 

10. Komisja pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

 

11. Komisja przyjęła do wiadomości plan pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2013.  
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       Gospodarki  Finansowej Rady  
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