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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  
12 czerwca  2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie: 
 

1. Komisja wnioskuje, aby w Szczepanowie  na osiedlu mieszkaniowym dokonać 
wydzielenia gruntu pod drogę, zgodnie z propozycją Wydziału GGiMR.  
Głosowano jednogłośnie 

 
2. Komisja wnioskuje, aby odstąpić od kupna gruntu w Szczepanowie od Gminnej 

Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w Brzesku, z uwagi na brak środków finansowych  
w budżecie gminy. Głosowano jednogłośnie 

 
3. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana MK. dot. wykupu służebności gruntu gminnego 

– komisja w miesiącu lipcu br. dokona wizji lokalnej na przedmiotowym gruncie. 
 

4. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Pani WW. zam. Jasień o zakup części działki  gminnej 
w Jasieniu przy ul. Mazurkiewicza.  Głosowano jednogłośnie 

 
5. Komisja po raz kolejny wnioskuje, aby w perspektywie najbliższych lat wykupić grunty  

„ na medal” na własność gminy. Głosowano jednogłośnie 
 

6. Komisja wnioskuje, aby przyspieszyć  prace  nad wykupem gruntów pod przyszłą drogę 
łącząca ul. Powstańców Warszawy  i „grunty na medal”. Głosowano jednogłośnie 

 
7. Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Brzesko 
we wsi Jasień  przy ul. Sądeckiej, ze względu na brak środków  finansowych na dzień 
dzisiejszy w budżecie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 
8. Komisja wnioskuje aby skontrolować jakość wody na punkcie zrzutu oczyszczalni 

ścieków browaru. Głosowano jednogłośnie 
 

9. Komisja wnioskuje aby skierować wniosek do Urzędu Górniczego o przeprowadzenie 
kontroli, czy wydobywanie kruszcu na Żabiej Górze w Jadownikach odbywa się zgodnie z 
planem zagospodarowania przestrzennego i obowiązującą koncesją. Głosowano 
jednogłośnie 

 
10. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku 
w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości 
alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 
Głosowano 6 za 1 wstrzymujący 
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