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Nasz znak : BR.IX.0064/2/1/2010/MK          Brzesko, dnia :  27.12. 2010 r. 

                     

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  27 grudnia  2010  roku podjęte 

zostały następujące wnioski  i opinie: 

 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie  określenia 

zasad wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. 

Głosowano jednogłośnie  

 

2. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano wniosek o przedłużenie umowy  dzierżawy części 

nieruchomości położonej w miejscowości Bucze, oznaczonej nr ewid.1629/15, o 

powierzchni 0,02 ha, przeznaczonej  pod wieżę telefonii komórkowej, na okres do końca  

2016 roku. 

 

3. Komisja wnioskuje aby Komisja Oświaty Kultury i Sportu RM zajęła się tematem 

funkcjonowania i wielkości ponoszonych kosztów przez oddziały i filie MBP, 

funkcjonujące na terenie gminy. Komisja uważa iż należy rozważyć możliwość 

zlikwidowania niektórych z nich i zatrudnienia pracujących w nich pracowników w nowo 

wybudowanym Centrum Bibliotecznym.  

Głosowano jednogłośnie  

 

4. Komisja wnioskuje aby  kwotę 330 tysięcy złotych zaplanowaną w projekcie budżetu 

Gminy Brzesko na 2011 rok na wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej i 

wody basenowej Krytej Pływalni w Brzesku, z wykorzystaniem układu solarnego  

przeznaczyć na  drogi i parkingi. Głosowano  jednogłośnie  

 

5. Komisja wnioskuje  aby utrzymać dotacje dla Spółki MPK  na poziomie roku 2010, a 

pozostałą  kwotę zaplanowaną w budżecie na rok 2011przenieść na drogi. Głosowano 4 za, 

2 wstrzymujące  

 

6. Komisja wnioskuje aby w dziale 900 zlikwidować dopłaty do udziałów w Spółce RPWiK w 

kwocie 300 tysięcy złotych, rozważyć również  możliwość dokończenia budowy drugiej 

nitki wodociągowej Łukanowice Brzesko na odcinku Jadowniki- Brzesko. Pozostałą kwotę 

RPWiK winien wygospodarować z własnych środków. Głosowano jednogłośnie  
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7. Komisja wnioskuje aby rozważyć możliwość podniesienia opłat za wynajmowaną 

powierzchnię reklamową na pojazdach należących do Spółki MPK i przygotować ofertę 

wynajmu placu przy MPK pod reklamy. Głosowano jednogłośnie  

 

8. Komisja wnioskuje aby Spółka MPK  po raz kolejny rozważyła możliwości zmiany 

systemu zaopatrywania w paliwo np. przez korzystanie z mobilnej stacji, co pozwoli na 

wygenerowanie oszczędności na kosztach zakupu paliwa.  

Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja wnioskuje aby  zaplanowane  środki finansowe w budżecie roku 2011 na 

wykonanie tablic informacyjnych z planami sołectw, pozostawić w dziale promocji ale 

przeznaczyć na inne zadania w tym dziale.  

Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja wnioskuje aby co roku  sukcesywnie  wykonywane były tablice informacyjne  z 

planami sołectw  przy udziale finansowym sołectwa. Głosowano jendogłosnie 

 

11. Komisja wnioskuje  aby zbadać zasadność   użytkowania słów „Brzesko, Brzeska itp.” oraz 

herbu Gminy Brzesko na placówkach nie będących własnością Gminy, np. nowo 

powstałych obiektach handlowych.  

Głosowano jednogłośnie  

 

12. Komisja wnioskuje aby Burmistrz Brzeska  wystąpił do Starostwa Powiatowego w Brzesku 

z zapytaniami: 

 

 

1) czy  przewiduje się  w roku 2011 kontynuację budowy chodnika dla pieszych  przy ul. Witosa w 

Jadownikach .Głosowano jednogłośnie  

2) jakie są plany powiatu wykonania projektów budowy chodników   na ternie gminy Brzesko przy 

drogach powiatowych w 2011roku .   

Głosowano jednogłośnie 

3) o wyjaśnienie na jakim etapie  jest projektowanie  i ewentualna budowa chodnika przy ul. 

Parafialnej w Szczepanowie, na który to chodnik został już wykonany projekt, oraz na jakim 

etapie jest  przygotowanie projektu budowy chodnika przy ul. Szyszko Bohusza w Buczu. 

Głosowano jednogłośnie 

 

13.  Komisja wnioskuje aby wystąpić do właściciela rzeki Grodna o uregulowanie i 

naprawienie brzegów rzeki zwłaszcza w okolicach ul. św. Prokopa w Jadownikach. 

Głosowano jednogłośnie  
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14. Komisja wnioskuje o opracowanie  harmonogramu  remontów wszystkich mostów na 

terenie gminy zniszczonych w czasie powodzi, z równoczesnym  opracowaniem     planów 

ewentualnych objazdów na czas tych remontów. Głosowano jednogłośnie  

 

15. Komisja wnioskuje  aby oszacować  koszty połączenia  zlewni ulic Piwnej, Polnej i 

Chmielnej i wykonać kanalizację burzową do ulicy Kołłtaja.  Głosowano jednogłośnie  

 

16. Komisja wnioskuje  aby przedstawione  komisji przez radnego J.Sorysa wnioski  przekazać 

do merytorycznego Wydziału UM celem udzielenia na nie odpowiedzi. Głosowano 

jednogłośnie  

 

17. Komisja wnioskuje  aby środki finansowe  powstałe z oszczędności np. przy budowie 

Regionalnego Centrum Bibliotecznego  przekazać na renowację dachu na budynku MOK. 

Głosowano jednogłośnie  

 

18. Komisja wnioskuje do Burmistrz Brzeska  aby przedstawiono  ewentualny plan remontu 

kuchni w PSP Nr 3 w Brzesku . 

Głosowano jednogłośnie  

 

19. Komisja wnioskuje  aby przygotować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż dworku w Okocimiu, oraz ofertę jego sprzedaży. Głosowano jednogłośnie  

 

20. Komisja wnioskuje  o przesunięcie  kwoty 100 tysięcy złotych z zaplanowanej dotacji do 

Spółki MPK w roku 2011 na działalność sportową  stowarzyszeń sportowych. Głosowano 6 

za 

 

21. Komisja wnioskuje aby w ramach  budżetu 2011 roku przygotować do realizacji zadanie 

pn. „odwodnienie ul. Bocznej w Jadownikach” z wykorzystaniem spec ustawy. Głosowano 

jednogłośnie  

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w 

Brzesku 

 

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 


