
                                                                                  BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                       GRZEGORZ WAWRYKA 

 

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.2.11.2011.MK                 Brzesko, dnia 17.10. 2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku 
odbytym w dniu 17 października   2011 roku podjęte zostały następujące 
wnioski i opinie: 
 
 

1. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r. w 

sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za 

inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości. 

 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby wystosował pismo  do Prezesa 

Przewozów Regionalnych w Warszawie /Pani Małgorzata Kuczewska- Łasko 

Przewozy  Regionalne Spółka z.o.o , ul.Wileńska 14, 00-314 Warszawa/, by wzięła 

w najem/ administrowanie/ pomieszczenia poczekalni w budynku przystanku 

kolejowego Jasień Brzeski. Budynek w całości jest administrowany przez PKP 

oddział  Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie. Komisja wnioskuje  

o urządzenie  tam ogrzewanej poczekalni dla pasażerów. Głosowano 

jednogłośnie  

 

3. Komisja wnioskuje aby Burmistrz Brzeska wystąpił z pismem do 

administrowanego przez PKP oddziału  Gospodarowania Nieruchomościami w 

Krakowie o poparcie pisma, które wystosuje Pan Burmistrz w sprawie  

pomieszczeń poczekalni jw. Głosowano jednogłośnie  

 

4. Komisja wnioskuje,  aby zainicjować procedurę zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Jasień ul. Sądecka, mając na uwadze zabezpieczenie interesów 

gminy. Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące  
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5. Komisja wnioskuje do Burmistrza  by skierował  pismo do PKP w sprawie 

budowy parkingu i pokrycia kosztów tej budowy przez PKP, w okolicy przystanku 

Kolejowego PKP Jasień Brzeski. Głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisja wnioskuje aby zwrócić się do PKP, aby wybudowano gdzie to jest tylko 

możliwe  na terenie Gminy Brzesko, bezkolizyjne przejazdy  i przejścia pod 

torowiskami. Głosowano jednogłośnie 

 

7. Przyjęto do wiadomości: 

 

o pismo pracowników Spółki MPK w Brzesku dot. zabezpieczenia w 

budżecie roku 2012 środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń; 

o pismo Spółki Jel-fliz w Brzesku dot. poniesionych strat finansowych z  

tytułu prowadzonych remontów na terenie miasta; 

 

8. Komisja wnioskuje aby merytoryczny Wydział UM zapoznał się z możliwościami 

zredukowania kosztów energii, z wykorzystaniem urządzeń pozwalających  na 

przyciemnienie oświetlenia ulicznego. Komisja wnosi o przedstawienie informacji 

w tym temacie na kolejnym posiedzeniu, tj. możliwości skorzystania z tych 

systemów w Gminie Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja wnioskuje aby Spółka BZK wystawiała  faktury  za dodatkowo 

wystawiane  przez mieszkańców worki z odpadami, poza umową. Głosowano 5 

za, 1 wstrzymujący  

 

10. Komisja wnioskuje  do Burmistrza, aby wyegzekwowano od mieszkańców  gminy 

przyłączenie się do istniejącej kanalizacji, np. w Jadownikach przy ul. 

Małopolskiej i Środkowej. Głosowano jednogłośnie 

 

11. Komisja wnioskuje aby do PSP w Sterkowcu  obiady dla dzieci  były dowożone na 

zasadzie cateringu np. ze szkoły w Szczepanowie . Głosowano jednogłośnie 

 

12. Komisja wnioskuje aby wykonać 2 koncepcje wykorzystania poddasza w PSP w 

Sterkowcu, jako pomieszczeń  przeznaczonych na cele oświatowe, jak również 

koncepcję wykorzystania pomieszczeń jako lokale  lub inne, np. schronisko 
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młodzieżowe. Komisja wnioskuje aby określić  sposób zagospodarowania i  koszty 

wykorzystania tych lokali. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja wnioskuje aby poinformować zainteresowane zakłady pracy z terenu 

Brzeska, kiedy będzie można wnosić uwagi do opracowanego planu 

zagospodarowania przestrzennego pn. ”Dzielnica Przemysłowa” w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie 

 

14. Komisja wnioskuje  aby przedstawiono zakładom pracy  mieszczącym się przy  

ul. Szczepanowskiej, proponowane rozwiązania komunikacyjne jakie będą 

obowiązywały  podczas budowy wschodniej strony ronda przy ul. 

Szczepanowskiej i Solskiego, tak aby umożliwić im swobodny wyjazd. 

Głosowano jednogłośnie 

 

15. Komisja wnioskuje aby  rozważyć możliwość wymiany okien w PSP w Buczu  

i Sterkowcu w roku 2012. Głosowano jednogłośnie 

 

16. Komisja wnioskuje aby wykosić przed zimą boisko sportowe w Sterkowcu. 

Głosowano jednogłośnie 

 

17. Komisja wnioskuje aby merytoryczny wydział przygotował na kolejne posiedzenie 

komisji materiały i wyjaśnienia dot. drogi w Porębie Spytkowskiej /pismo Pani 

M.Chrapusta/, celem dokonania wizji lokalnej w terenie. Głosowano 

jednogłośnie 

 

18. Komisja wnioskuje, aby wiaty przystankowe na terenach mniej uczęszczanych 

przez ludzi były montowane z materiałów metalowych. Głosowano 

jednogłośnie 

       

 
Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 
 

mgr Katarzyna  Pacewicz  Pyrek 
 

 

 


