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Nasz znak BR.IX.0064/2/57/2010/JS                         Brzesko dnia :  17 .09. 2010 rok

      Uprzejmie informuję ,  że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 15 września  2010 roku 

podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  wspólnie  

z  wszystkimi  zarządcami  dróg  przebiegającymi  przez  tereny  Brzeska  opracować  system 

udrażniania, naprawy i ewentualnej budowy rowów przydrożnych. 

Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  przygotować  szeroką  kampanię 

edukującą społeczeństwo o konieczności odtworzenia rowów, które zostały przez właścicieli 

przylegających posesji, zniszczone, zasypane etc, uniemożliwiając swobodny odpływ wody, 

co powoduje podtopienia. 

Głosowano jednogłośnie.

3. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o zwiększenie środków w budżecie Gminy 

Brzesko na utrzymanie rowów odprowadzających wodę przy drogach gminnych oraz rowów 

melioracyjnych. 

Głosowano jednogłośnie.



4. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o pogłębienie rowu przebiegającą wzdłuż 

ul. Wierzbowej w Sterkowcu. 

Głosowano jednogłośnie.

5. Wniosek 

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  wystąpić  do  firmy   zarządzającej 

budową autostrady, by zadbała o należyte odwodnienie wszystkich terenów przylegających 

do autostrady, biegnących przez tereny byłego województwa małopolskiego. 

Głosowano jednogłośnie.

6. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpił do firmy Carlsberg Polska, o 

naprawienie  szkód spowodowanych przez  wodę na  odcinku którym zarządzają,  mając  na 

uwadze  wyrwy,  które  powstały  

w bezpośredniej okolicy jazu na rzece Uszwicy. 

Głosowano jednogłośnie.

7. Wniosek 

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  o  odwodnienie  ulicy  Bocznej  przy 

wykorzystaniu z specustawy.

Głosowano jednogłośnie.

8. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska,  aby powołał komisję do  sporządzenia 

inwentaryzacji  odnowienia  rowów  melioracyjnych  w  całej  gminie  z  udziałem  radnych, 

sołtysów oraz przewodniczących osiedli.



Głosowano jednogłośnie.

9. Wniosek 

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  o  zwrócenie  się  do  firmy  obecnie 

konserwującej  system  monitoringu  na  terenie  Gminy  Brzesko  

o  przedstawienie  kosztorysu  modernizacji  systemu,  mając  na  uwadze  poprawę  jego 

funkcjonowania. 

Głosowano jednogłośnie.

10. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  o  przycięcie  wszystkich  drzew  

w  okolicach  kamer  monitorujących,  które  przysłaniają  obraz  oraz  w  pobliżu  lamp 

oświetleniowych. 

Głosowano jednogłośnie.

11. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by kolejne kamery monitorujące na terenie 

miasta i gminy, posiadały stacjonarny zapis. 

Głosowano jednogłośnie.

12. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by  w przypadku rozbudowy monitoringu 

miejskiego, wziąć pod uwagę ulice i miejsca zasugerowane przez Komendanta Powiatowego 

Policji w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.

13. Wniosek



Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  stworzyć  jednostkę  powołaną  do 

egzekwowania przepisów obowiązujących w gminie w zakresie ochrony środowiska i innych 

spraw.   

Głosowano jednogłośnie.

14. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  we  współpracy  

z zarządcami budownictwa wielorodzinnego, rozważyć możliwość zorganizowania punktów 

zbierania drobnych sprzętów elektrycznych. 

Głosowano jednogłośnie.

15. Opinia 

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek w sprawie zrezygnowania Gminy Brzesko z 

prawa pierwokupu działki Nr 1439/22 w Jasieniu.

Głosowano jednogłośnie.

16. Opinia

Komisja  podtrzymuje  opinię  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  

w sprawie działki Nr 1882/4 położonej w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.

17. Wniosek

Komisja  wnioskuje,  by  umowę  najmu  Telekomunikacji  Polskiej  S.  A  

w Domu Kultury w Sterkowcu, kontynuować na obecnie obowiązujących zasadach zgodnie z 

sugestią wydziału. 

Głosowano jednogłośnie.



18. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  przystąpić  do  planu 

zagospodarowania  terenów  w  obszarze  od  ulic:  Okocimskiej,  Głowackiego  

do Urzędu Miejskiego w Brzesku. 

Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

19. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  wrócić  do  szeroko dyskutowanego 

tematu  za  poprzednich  kadencji  rady,  połączenia  Osiedla  Zielonki  z  centrum  miasta  za 

pomocą kładki dla pieszych na rzece Uszwica. 

Głosowano jednogłośnie. 

20. Wniosek

Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  rozpocząć  szeroką  kampanię 

uświadamiającą  młodzież  i  dorosłych  o  zagrożeniach  wynikających  ze  spożywania  tzw. 

„dopalaczy”. 

Głosowano jednogłośnie. 

21. Wniosek

Komisja kieruje pytanie do odpowiedniego wydziału, czy sklep z tzw. „dopalaczami” 

ponosi odpowiednie opłaty z tytułu umieszczenia reklamy nad pasem drogowym. 

Głosowano jednogłośnie. 

                                                                            Przewodnicząca Komisji
                                                                     Gospodarki Komunalnej Ochrony 

            Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                     


