
                     Burmistrz Brzeska 

                                                                    Grzegorz Wawryka 
 

 
 
 
Nasz znak BR.IX.0014.2.9.2011.JS                         Brzesko dnia :  03.08. 2011 rok 

 
       

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

3 sierpnia 2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana A. J w sprawie przebudowy 

ogrodzenia na działce Nr 1281 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.  

Głosowano, 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

 

2.  Komisja wnioskuje, by właściciele gruntów sąsiednich przedmiotowej drogi  

w obrębie ul. Cesarski Gościniec w Okocimiu, dokonali we własnym zakresie  

i z własnej inicjatywy podziału gruntu i przekazali nieodpłatnie na rzecz Gminy 

Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

3.  Komisja wnioskuje, by wystąpić do właścicieli gruntów sąsiednich przy  

ul. Floriańskiej w Jasieniu o dokonanie we własnym zakresie i na własny koszt, 

podziału działek, a wydzielone fragmenty działek pod drogę przekazali w formie 

darowizny na rzecz gminy.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

4. Komisja wnioskuje, by jak najszybciej przystąpić do ogłoszenia przetargu na 

kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

5. Komisja wnioskuje o zakup lokalu, na ul. Rynek 16 użytkowany obecnie przez 

Bibliotekę Pedagogiczną będącym własnością Starostwa do zasobów gminy.  

Głosowano jednogłośnie.  

 



6. Komisja wnioskuje, by zgodnie z uchwałą zróżnicować opłaty pod względem 

standardów za wynajem pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

7. Komisja wnioskuje, by spółki komunalne rozważyły możliwości na bazie swojego 

potencjału, jakie daje im nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, biorąc 

pod uwagę na przykład możliwość spalania biomasy.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

8. Komisja wnioskuje, by oficjalną brzeską stronę internetową zrewitalizować, 

stosowanie do panujących w takich dziedzinach standardów, aby ta strona była 

zachęcająca dla potencjalnego turysty i inwestora.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

9. Komisja wnioskuje, by rozważyć, możliwość stworzenia etatu od 1 stycznia 

2012r. administratora i redagującego oficjalną stronę dla urzędu oraz wszystkich 

jednostek organizacyjnych.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

10. Komisja wnioskuje, by wystąpić do właściciela placu przed sklepem PSS Społem 

Nr 30 o niezwłoczne uporządkowanie i doprowadzenie nawierzchni placu do stanu 

należytego z uwagi, że nierówności jakie są na jego powierzchni, zagrażają zdrowiu  

i bezpieczeństwu mieszkańców.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

11. Komisja wnioskuje, by zlikwidować wjazd na plac przed sklepem PSS Społem  

Nr 30.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

12. Komisja wnioskuje, aby na własnym gruncie przed sklepem PSS Społem Nr 30 

miasto wyremontowało chodnik.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

13. Komisja wnioskuje, by niezwłocznie przystąpić do projektowania i budowy 

chodnika przy ul. Przemysłowej.  

Głosowano jednogłośnie.  



14. Komisja zwraca się z prośbą, by dokończyć remont ul. Szczepanowskiej  

w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

15. Komisja wnioskuje, by wystąpić do inwestora z zapytaniem kiedy zostanie 

oddana do użytku komunikacja zbiorowa (Dworzec PKS) i jednocześnie komisja 

wnioskuje by inwestor odchwaścił ten teren.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

16. Komisja wnioskuje, by w budżecie na rok 2012 ująć budowę skatepark, 

mającego służyć młodzieży która korzysta z rolek, deskorolek i wszelkiego rodzaju 

rowerów służących do „akrobacji”.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

17. Komisja wnioskuje, by teren wokół szkoły znajdującej się na Osiedlu Kopaliny-

Jagiełły, oznakować właściwymi znakami pionowymi i poziomymi, dobrze 

widocznymi, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

18. Komisja wnioskuje, by ulicę Bujaka w Brzesku utwardzić, mając na uwadze 

objazd tą drogą przy obecnych pracach budowlanych z wykonaniem ronda na  

ul. Solskiego.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

19. Komisja wnioskuje o udostępnienie dokumentów zezwalających na legalność 

wydobycia kapalin przy ul. Szczepanowskiej w Brzesku tzw. „żabia górka”. 

Głosowano jednogłośnie.  
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