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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

18 kwietnia 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby rozważyć możliwości 

wprowadzenia tzw. „zegarów parkowania”- czasowych biletów bezpłatnych  

w części bezpłatnych parkingów. ( w załączeniu projekt graficzny zegara). 

Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja po zapoznaniu się z pismem sołtysa Jadownik na wniosek mieszkańców, 

podjęła następujący wniosek: Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby 

drogę od ul. Bujaka – boczna kierunku Jadownik, wykonać za pomocą 

specustawy. Głosowano jednogłośnie.  

3. Po odbyciu wizji lokalnej oraz wniosku mieszkańców z ul. Kasprowicza-boczna  

w Jasieniu w sprawie zamontowania 3 lamp oświetleniowych, komisja opiniuje 

wniosek pozytywnie z uwagą, że istnieje możliwość zamontowania lamp na 

istniejących już słupach. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców ul. Wiedeńskiej  

w Jasieniu i przekazuje pismo do merytorycznego wydziału, celem udzielenia 

odpowiedzi w tej sprawie. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w trosce o pamięć o naszych 

znakomitych przodkach i zabytkowych grobowcach, zwrócić się do parafii o 

zinwentaryzowanie grobów aktualnych do pochówku oraz grobów, które są 

nieczynnymi z wyszczególnieniem grobów mieszkańców zasłużonych dla miasta 

i podjąć działania o uznanie tego cmentarza jako zabytkowy. Głosowano 

jednogłośnie.  



6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Gminy Żydowskiej  

o wycięcie tzw. „samosiejek” na terenie cmentarza stanowiącego własność Gminy 

Żydowskiej. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na ul. Wodnej, ul. Bujaka  

w Brzesku zlikwidować ubytki w nawierzchni i zasypać kruszywem. Głosowano 

jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w trybie pilnym wykonać 

odwodnienie od budowanej sali gimnastycznej przy PSP Nr 3 w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poprawić stan przejezdności  

na ul. Elektrycznej w Brzesku, a w latach przyszłych zaprojektować właściwą 

ulicę. Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji inwestycji  

w Gminie Brzesko.  

11. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 

Brzesko za 2011 rok. Głosowano jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokładny wykaz mieszkań  

i nieruchomości które gmina bierze pod uwagę przy sprzedaży z „nową 

bonifikatą” na następne posiedzenie komisji. Głosowano jednogłośnie. 

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na następne posiedzenie 

sporządzić wykaz wszystkich mieszkań komunalnych i socjalnych będących 

własnością gminy.  Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by mienie komunalne w obrębie 

Rynku i przyległych ulic pozostało na majątku gminy. Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przygotować krótkie 

uzasadnienia, opisujące dlaczego wnioski za rok 2011 komisji nie zostały 

zrealizowane i kiedy zostaną podjęte działania w tym zakresie. Głosowano 

jednogłośnie.  

16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zachwaszczoną działkę przy ulicy 

Osiedle Na Wzgórzu w Szczepanowie doprowadzić do należytego stanu. 

Głosowano jednogłośnie.  

17. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby Publiczne Przedszkole z ulicy 

Wschodniej w Jadownikach przenieść do budynku Publicznej Szkoły 



Podstawowej i Gimnazjum w Jadownikach, celem poprawy warunków  

z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów (obecny budynek nie stanowi 

własnością gminy). Głosowano jednogłośnie.  

18. Komisja zapoznała się informacją na temat sprzedaży działki Nr 2342 w Brzesku 

w obrębie Parku Goetza.  

19. Komisja rozpatrzyła pismo mieszkańców ul. Goetza Okocimskiego  

w Okocimiu w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku  

Nr XX/142/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. Komisja wnioskuje do Burmistrza 

Brzeska o przekazanie pisma mieszkańców do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków o ponowne rozpatrzenie możliwości podziału działki Nr 80/1 

położonej w Okocimiu. Głosowano jednogłośnie. 

20. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie regulaminu korzystania 

z tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i sołectw w Gminie Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie. 

21. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek o sprzedaż działki  

na ul. Pomianowskiej w Brzesku o Nr 1411/337  w trybie bezprzetargowym.  

22. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek PSS Społem  

w Brzesku o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru SMAK mieszczącego się  

w budynku Urzędu Miejskiego w trybie bezprzetargowym.  

23. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek sołectwa wsi Jadowniki  

o treści nadania nazwie drodze położonej w Jadownikach nazwy ulicy Lipowskiej.  

24. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje sprzedaż działki wraz z krzyżem 

przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku z zastrzeżeniem, aby przyszły właściciel 

zobowiązał się notarialnie do konserwacji i utrzymania stojącego na działce 

krzyża.  
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