
                                                                                         Burmistrz Brzeska
                                                                                                                 Grzegorz Wawryka

Nasz znak : BR.IX.0064/1/21/2008/BŁ                                  Brzesko, dnia : 26.06.2008 r.

Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Finansowej  Rady 
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  26   c z e r w c a  2008  roku  podjęte zostały 
następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
Komisja zapoznała się z propozycją zagospodarowania dworu w Okocimiu przez 
Gminę  Brzesko  przy  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Miłośników  Ziemi 
Okocimskiej  i  opiniuje  pozytywnie  w/w  propozycję,  celem  jak  najszybszej  jej 
realizacji. Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  wnioskuje  o  skierowanie i  zbadanie windykacji  największych dłużników 
podatku od nieruchomości osób prawnych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Brzesku.   Głosowano jednogłośnie.

3. Wniosek
Komisja  wnioskuje  o  szybkie  uruchomienie  etatu  w  Wydziale  Podatków i  Opłat 
Lokalnych z wyłączeniem planowanej  analizy zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. 
Głosowano jednogłośnie.

4. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokonanie wyjaśnień na posiedzeniu 
najbliższej komisji przez Dyrektorów : Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Brzeskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  ,  odnośnie  dużych kosztów związanych z 
obsługą bankową .  Głosowano jednogłośnie .

5. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie specyfikacji na obsługę 
bankową Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek organizacyjnych. Ponadto 
komisja   wnioskuje,  aby  po  ogłoszeniu  przetargu  zainteresować  tą  ofertą  jak 
największą ilość banków.   Głosowano jednogłośnie .

6. Wniosek
Komisja wnioskuje o pilną sprzedaż samochodu marki Polonez Caro. Jednocześnie 
komisja wnioskuje o dokonanie kalkulacji utrzymania samochodu marki Opel Astra, 
a kosztami jakie wynikałyby z rozliczeń wyjazdów służbowych. 
Głosowano jednogłośnie .

7. Opinia
Komisja  zapoznała  się  i  zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie przedstawione 
przez Skarbnika Gminy propozycje zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko 
na rok 2008.

8. Opinia



Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku w 
sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązania z tytułu pomocy finansowej na 

rzecz  Województwa  Małopolskiego  z  przeznaczeniem  na  opracowanie  koncepcji 
„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy” .

9. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/138/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 23 stycznia 2008 roku w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego .

10. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania  zasobem  mieszkaniowym  Gminy  Brzesko  na  lata  2008-2012  
i wnioskuje o uzupełnienie w/w projektu uchwały o :

1) wskazanie lokalizacji budownictwa socjalnego i komunalnego,

2) uwzględnienie  nakładów  inwestycyjnych  na  ten  cel  ponoszonych  przez 
Gminę w poszczególnych latach (2008 – 2012) .

Po  uzyskaniu  powyższych  informacji  komisja  ponownie  powróci  do  analizy 
przedmiotowego projektu uchwały .  Głosowano jednogłośnie .

11. Opinia
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w 
sprawie  przystąpienia  Gminy  Brzesko  do  realizacji  projektu  w  ramach  Poddziału  7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

12. Opinia
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzesko dla terenu położonego w Brzesku o nazwie os.Słotwina II .

13. Opinia 
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska .

14. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozpoczęcie działań w kierunku opracowania w 
bieżącym roku, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 
jednostek pomocniczych Gminy . Głosowano jednogłośnie .

15. Opinia 
Komisja  negatywnie  jednogłośnie opiniuje  przeznaczenie  do  sprzedaży  działki, 
będącej własnością Gminy Brzesko,  Nr 3037/2 położonej w miejscowości Mokrzyska 
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z uwagi na brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w tym 
rejonie .

16. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  sprzedaż  gruntu,  położonego  w 
miejscowości  Jasień,  na  rzecz  właściciela  gruntu  sąsiedniego  (obecnie  Pana 
Niedzielskiego) . Przed sprzedażą przedmiotowego gruntu należy dokonać wizji w 
terenie z udziałem sołtysa wsi Jasień.

17. Opinia
Komisja  negatywnie opiniuje przeznaczenie do zbycia działek o numerach 295/2 i 
187 położonych w Porębie Spytkowskiej . Głosowano przy 4 głosach za, przeciw 0, 1 
wstrzymującym się od głosu .

18. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  sprzedaż  części  gruntu  gminnego 
oznaczonego  nr  ewid.788/2  na  poprawę  struktury  działki  siedliskowej 
wnioskodawcy .

19. Opinia
Komisja  negatywnie  jednogłośnie opiniuje  sprzedaż  gruntu  oznaczonego  Nr 
ewid.742 na rzecz wnioskodawcy. Natomiast istnieje możliwość wydzierżawienia tej 
części gruntu, na okres realizacji budowy domu jednorodzinnego.

20. Opinia
Komisja  negatywnie  jednogłośnie opiniuje  przekazanie   gruntu  w  obrębie 
Pomianowskiego  Stoku,  oznaczonego  B4UOK  na  rzecz  Towarzystwa  Biblijnego 
„Strażnica”, z uwagi na przyszłe potrzeby Gminy Brzesko w zakresie oświaty na 
rzecz tworzącego się osiedla mieszkaniowego .

21. Opinia
Komisja  negatywnie jednogłośnie opiniuje zakup działki Nr 406 o powierzchni 46 
m2. Natomiast wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia przedmiotowego gruntu przez 
Gminę Brzesko.

22. Opinia
Komisja  negatywnie jednogłośnie opiniuje  sprzedaż działki  o  Nr 758.  Natomiast 
istniej  możliwość wydzierżawienia  tego gruntu na rzecz wnioskodawcy pod cele 
upraw rolnych. 

23. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wygaszenie  trwałego zarządu w części 
zabudowanej działki o Nr 1273/2 położonej w miejscowości Jasień i przekazanie jej 
wraz z budynkami w zarząd tutejszego Urzędu.

24. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  wniosek  Pana  Stanisława  Okrzesy  i 
Wacława  Przybyły  w  kwestii  sprzedaży  na  ich  rzecz  gruntu  własności  Gminy 
Brzesko, który obecnie dzierżawią.
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25. Opinia
Komisja negatywnie jednogłośnie opiniuje sprzedaż gruntu zajętego pod kioskiem z 
wniosku Pani Elżbiety Gicala . Natomiast istnieje możliwość dalszej dzierżawy tego 
gruntu na dotychczasowych warunkach.

26. Opinia
Wniosek Józefa Halika zostanie rozpatrzony po dokonaniu niezbędnych uzgodnień 
w  wypracowanym  zakresie  przez  Komisję  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa . Głosowano jednogłośnie .

27. Wniosek
Komisja zapoznała się z pismami Pana Tadeusza Sali i mieszkańców Brzeska z ul. 
Podmiejskiej,  dotyczącymi  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  budowę  tej 
ulicy.  Wniosek  powyższy kieruje  do  Burmistrza  Brzeska  o  ujęcie  go  w projekcie 
budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 . Głosowano jednogłośnie .

28. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Komitetu  Protestacyjnego  miejscowości  Jasień 
dotyczącym zjazdu z autostrady .

29. Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje pismo SP ZOZ Brzesko z dnia 17 czerwca 2008 roku w 
sprawie zmiany przeznaczenia zakupionych fliz przez Urząd Miejski .
Głosowano przy 4 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

30. Opinia
Komisja  zapoznała  się  i  przyjęła  do wiadomości  pismo Wiesławy i  Zbigniewa Urbanów, 
obecnych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego Goetzów-Okocimskich z Radą Miejską w 
Brzesku, na temat nawiązania współpracy. Głosowano jednogłośnie.

            Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Finansowej 
  Rady Miejskiej w Brzesku 
  
mgr inż. Mirosław Wiśniowski    
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