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      Uprzejmie informuję ,  że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  7  lipca  2009 roku 
podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje kwestię zamiany gruntów zajętych pod obiektami stacji 

trafo na grunt urządzony jako ul. Elektryczna w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

2. Opinia
Komisja  pozytywnie  opiniuje  zamiar  sprzedaży  działki  Nr  1466/5  na  poprawę 

warunków zagospodarowania, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami załączonymi w notatce 
służbowej. 
Głosowano jednogłośnie.

4. Opinia 
Komisja  opiniuje  negatywnie  złożoną  przez  Uniwersytet  Rolniczy  

w  Krakowie  ofertę  kupna  przez  Gminę  nieruchomości  zabudowanej  obiektami 
gospodarczymi, oznaczonej Nr 883/100 o pow. 1,315 ha położonej w Porębie Spytkowskiej 
za cenę 262 tysiące złotych. Jednocześnie komisja nie wyklucza nabycia tych gruntów na 
korzystniejszych warunkach.
Głosowano jednogłośnie.

5. Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje co do przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej 

działki  gminnej  o  numerze  1243/8  położonej  przy  
ul. Partyzantów w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie.

6. Opinia 
Komisja w trakcie wizji w terenie zapoznała się z treścią wniosku firmy P.P.U „C&K” 

S  A  o  dokonanie  zamiany  ich  nieruchomości  za  grunt  własności  gminy  i  opiniuje  go 
pozytywnie. 
Głosowano jednogłośnie.



7. Opinia
Komisja  negatywnie  opiniuje  wniosek  pana  Janusza  B.  co  do  sprzedaży  gruntu, 

natomiast  pozytywnie  w  kwestii  wydzierżawiania  go  zgodnie  
z obowiązującą procedurą. 
Głosowano jednogłośnie.

8. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  nakreślił  ewentualny  plan 

zagospodarowania  działki  Nr  1882/4  położonej  w  Brzesku  
(  przy  Placu  Targowym),  mając  na  uwadze  wole  zakupu  tej  działki  przez  właściciela 
sąsiadujących firm. 
Głosowano jednogłośnie.

9. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  w  trybie  pilnym  dokonać  remont 

kuchni  w  Szkole  Podstawowej  Nr  3  w  Brzesku,  zgodnie  
z wymogami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.

10. Wniosek 
Komisja widzi za konieczne, podjęcie tematu, na kolejnych posiedzeniach komisjach, 

problemów  melioracji   na  terenie  Gminy  Brzesko  
i  utrzymania  cieków wodnych,  zwłaszcza  rzek  pod względem należytego utrzymania  ich 
brzegów i konserwacji. 
Głosowano jednogłośnie.
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