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Nasz znak : BR.IX.0014.33.2013.JS                                 Brzesko, dnia 19.09.2013r.  

 

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 września 2013 roku podjęte zostały 

następujące opinie i wnioski:  

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie informacji dotyczącej 

realizacji umowy dzierżawy części pomieszczeń od Gminy Brzesko przez Małopolską Szkołę 

Wyższą w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Środowiskowego Domu 

Pomocy Społecznej w Brzesku dotyczący pomocy finansowej na zakup samochodu.  

4. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

dostępności boiska sportowego w miejscowości Szczepanów.  

5. Komisja przyjęła do wiadomości pismo z Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły w sprawie 

wniosków do projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2013.  

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał : 

7.  - w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 201 z 

uwzględnieniem wniosku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Brzesku dotyczący 

pomocy finansowej na zakup samochodu.  

 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/227/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 

grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;  

8.  Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego przedłużenia umowy dzierżawy dla 

POLKOMTEL Spółka z o.o komisja wnioskuje, aby zaproponować nowe warunki  cenowe, 

korzystniejsze dla Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

9. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o przeznaczenie  do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego działki ewidencyjnej o nr 1411/188 położonej w Brzesku przy  ul. Pod 

Sadem. Głosowano jednogłośnie.  
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10.  Komisja zapoznała się z wnioskiem dot. przejęcia na majątek Gminy Brzesko w formie 

darowizny nieruchomości  nr 2461/16 położonej przy ul. Trakt Królewski w Morzyskach, która 

stanowi dojazd do działek budowlanych będących własnością prywatną i postanowiła na 

kolejnym posiedzeniu opiniować powyższy wniosek, po wizji lokalnej Komisji GKOŚiR. 

Głosowano jednogłośnie.  

11.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek przedstawiony przez 

Wydział GGMR UM w Brzesku, dotyczący stawek czynszu  

w lokalach zarządzanych przez MZGM Brzesko: ul. Ogrodowa 6, ul. Kościuszki 12 w Brzesku. 

12. Komisja negatywnie  opiniuje wniosek PKP dot. przejęcia na rzecz Gminy Brzesko  

budynku stacji PKP w Jasieniu w trybie przedstawionym przez PKP. Głosowano jednogłośnie. 

13. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy: Sołectwa Jasień i Osiedla 

Kościuszki – Ogrodowa.  

14.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przychylić się  do wniosku i zrzec się 

wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej na części działki nr 3432/1 własności 

Gminy Brzesko położonej w Jadownikach w związku z ustanowieniem przez Sąd służebności 

drogi koniecznej stanowiącej  fragment ul. św. Prokopa. Głosowano jednogłośnie.  
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