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Nasz znak : BR.IX.0064/1/31/2008/BŁ                           Brzesko, dnia : 27.02.2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu  27  l u t e g o  2009  roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Wniosek
Komisja zapoznała się z realizacją wniosków za okres od stycznia do grudnia 2008 roku i 
wnioskuje o przedstawienie na najbliższej sesji Rady Miejskiej pełnej informacji  na temat 
sprzedaży  przez  Brzeskie  Zakłady  Komunalne  działki  pod  tereny  związane  z  dworcem 
autobusowym. Pozostałe wnioski komisji przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  wnioskuje o pilną sprzedaż budynku tzw.  Starej  Poczty przy ulicy Browarnej  w 
Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

3. Opinia
Komisja  zaopiniowała  pozytywnie  sprawę  zamiany  gruntu  na  Placu  Żwirki  
i Wigury w Brzesku z części działki Nr1488/1 na część działki Nr 1488/2.
Głosowano : 5 głosów za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

4. Wniosek
Komisja  wnioskuje  o  zamianę zadania  budżetowego pn.  ”Zbycie gruntu własności  gminy 
położonego  w  Brzesku  w  formie  zamiany  przy  ulicy  Królowej  Jadwigi”  na  zadanie  pn. 
„Zbycie gruntu własności gminy położonego w Brzesku w formie zamiany przy Placu Żwirki 
i Wigury”. 
Głosowano jednogłośnie.

5. Opinia
Komisja  negatywnie opiniuje  prośbę  Pana  Stanisława  Borowca  zam.  Wokowice  17  o 
umorzenie  zaległości  z  tytułu  budowy  kanalizacji.  Komisja  proponuje  rozłożenie  spłaty 
zaległości na raty. Głosowano jednogłośnie.

6. Opinia
Komisja  negatywnie  opiniuje  prośbę  Pani  Danuty  Pikor  Pełnomocnika  Barbary 
Wieńczyńskiej  o umorzenia zaległości z tytułu budowy kanalizacji.
Głosowano jednogłośnie.

7. Opinia



Komisja negatywnie opiniuje prośbę Pani Elżbiety Stempak zam.Wokowice 101 o umorzenie 
zaległości z tytułu budowa kanalizacji. 
Głosowano jednogłośnie.

8. Opinia
Komisja  negatywnie opiniuje  prośbę  Pana  Tadeusza  Pamazańskiego  zam.Jadowniki  o 
umorzenie zaległości z tytułu budowy kanalizacji. Głosowano jednogłośnie.

9. Komisja  zapoznała  się  z  pismem salonu  gier  CASINO  VEGAS  Sp.  z  o.o.  
w Warszawie dotyczącym przeniesienia z  sesji (04.03.2009 r) projektów uchwał w 
sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier w Brzesku przy ulicy Mickiewicza 31 
na następną sesję Rady Miejskiej.
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