
P R O T O K Ó Ł  NR  28/2008

z  posiedzenia  wyjazdowego Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku na posiedzeniu w dniu:    29  w r z e ś n i a  2008  r 
o k u

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  komisji  oraz  osoby  zaproszone  na  posiedzenie 
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna Pacewicz 
Pyrek  Przewodnicząca  Komisji. Witając  zebranych  przedstawiła  porządek  posiedzenia, 
który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Poniższy porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie jak niżej : 

1. Wyjazd komisji do RPWiK.
2. Wyjazdy  w  sprawach  różnych  (  sprawy  mieszkańców,  estetyka  miasta,  dzikie 

wysypiska).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad  1.
    Wyjazd  komisji  do  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  
    i Kanalizacji w Brzesku.

Prezes Rejonowego Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew Gładyś przedstawił 
informację na temat działalności firmy.

Ad  2.
    Wyjazdy w sprawach różnych ( sprawy mieszkańców, estetyka
    miasta, dzikie wysypiska).

Członkowie komisji po dokonanej wizji lokalnej w ternie podjęli następujące wnioski i opinie 
:

Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek złożony w dniu 
12 września 2008 roku przez Pana Ryszarda Ciaćka, dotyczący zamiany części działek 
będących własnością zainteresowanego na grunt własności Gminy Brzesko. Przedmiotowy 
grunt położony jest pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi a osiedlem Ogrodowa w Brzesku.

Po dokonaniu wizji w terenie przy ulicy Królewskiej w Jadownikach komisja  jednogłośnie 
wnioskuje  o  wyznaczenie  i  zabezpieczenie  pasa  potrzebnego  na  drogę  i  media  dla 
przedmiotowej  ulicy,  a  następnie  dokonanie  geodezyjnego  podziału  gruntu  gminnego  i 



przeznaczenia  do  publicznego  nieograniczonego  przetargu  na  zbycie  go  zgodnie  z 
obowiązującą procedurą prawną.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zbadanie legalności powstałych obiektów na 
gruncie gminnym przy ulicy Królewskiej w Jadownikach.
Głosowano przy 6 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

Komisja po przeprowadzonej wizji w obrębie ternu Gimnazjum w Jadownikach wnioskuje o 
zaprojektowanie  sieci  dróg  osiedlowych  obsługujących  istniejącą  i  nowo  powstającą 
zabudowę  mieszkaniową  przy  drodze  Lipowskiej,  dla  której  należy  sporządzić  stosowną 
dokumentację.  Na  podstawie  tej  dokumentacji  należy  wystąpić  o  decyzję  w  sprawie 
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Komisja  jednocześnie  wnioskuje,  aby  właściciele 
gruntów  podjęli  kroki  zmierzające  do  poniesienia  kosztów  geodezyjnych  związanych  z 
podziałem działek, a następnie złożyli wniosek do Gminy Brzesko o nieodpłatne przekazanie 
gruntu pod planowaną drogę osiedlową.
Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku  Przewodnicząca Komisji  Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Pacewicz Pyrek podziękowała wszystkim za udział i 
zamknęła posiedzenie. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.  
Posiedzenie trwało od godziny 1000 do godziny 1330 .
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