
Brzesko, dnia 17.10.2008 rok

Pan Burmistrz Brzeska

Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX. 0064/2/29/2008/MK

Uprzejmie  informuję  ,że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 
odbytym  w dniu 16 października 2008 roku podjęte zostały następujące 
wnioski i opinie:

1. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza  ,aby spowodować by prezes Spółki 

BZK    uzupełnił   Strategię  Rozwoju  Spółki  BZK  przedłożoną  komisji  ,  o 

dodatkowe informacje , obliczenia , program rozwoju Spółki  itp. Opracowane 

informacje   w  trybie  pilnym     należy  przedstawić   radnym.  Głosowano 

jednogłośnie  

2. Komisja   zwraca  się   do  Pana  Burmistrza   o  rozważenie   możliwości 

utworzenia   trzech  stanowisk  Straży  Miejskiej   na  terenie  Gminy  Brzesko. 

Propozycja  powyższa  zrodziła  się  po  przeprowadzonej  rozmowie   z  Panem 

Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska  UM , który widzi konieczność 

utworzenia  takiej   straży  .Po  dokonaniu    powyższej  analizy   prosimy   o 

zabezpieczenie   niezbędnych środków  finansowych na to zadanie w budżecie 

gminy .Głosowano 2 za, 3 wstrzymujące 

3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani Marii Kurtyka  zam. Brzesko dot. 

nabycia działki nr 361 położonej w Szczepanowie .

4. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano wniosek  dotyczący przedłużenia 

umowy  dzierżawy   masztu  nadawczego  Firmy   Usługowej  CLIMAX 

usytuowanego na budynku Domu Ludowego w Okocimiu  na okres 1 roku. 

5. Komisja  negatywnie  opiniuje  wniosek   BIOSOLID Spółka  z  o.o.   dotyczący 

przedłużenia  umowy  dzierżawy gruntów położonych w obrębie Mokrzyska-



Bucze  , znajdujących się obok  obiektów  Zakładu  Bioprodukcji  Humusu i 

Podłoży Organicznych  ,  z  uwagi  na  to iż   jest  chętny dzierżawca – rolnik 

mieszkaniec  sołectwa  Mokrzyska   ,  który  zgłosił  chęć   zagospodarować  je 

rolniczo.  Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja  zapoznała się z wnioskami  Panów Janusza Pikulskiego i Józefa 

Wąsika zam. Mokrzyska  o umożliwienie zakupu działek  rolnych będących 

własnością  Gminy  Brzesko  ,położonych  w  obrębie  Mokrzyska  -  Bucze  , 

wysłuchała wyjaśnień zainteresowanych stron i wnioskuje do Pana Burmistrza 

aby wraz  z wydziałem merytorycznym   opracowana została  informacja na 

temat ewentualnego  zagospodarowanie tego gruntu w przyszłości  .Informacja 

powyższa  potrzebna  jest  komisji   aby  mogła  wyrazić   swoją  opinię  w  w/w 

sprawie. Głosowano jednogłośnie 

W tym momencie Komisja odbyła część wspólną posiedzenia z komisją 

Gospodarki Finansowej  , podjęto wnioski :

1. Komisje  wspólne  przyjęły  do  wiadomości   Informację  Pana  Prezesa  Spółki 

RPWiK, wraz z wyjaśnieniami dodatkowymi  złożonymi na komisji  i wnioskują 

,by ewentualna podwyżka opłat  za wodę i kanalizację w 2009 roku   była jak 

najmniej  dotkliwa   dla  mieszkańców.  Jednocześnie  komisje  zauważają  ,  że 

bardzo korzystnym byłaby  podwyżka  tych  opłat   co  roku   tylko  o  poziom 

inflacji. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisje   pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowały  projekt  uchwały   o 

przystąpieniu  do  opracowania  miejscowego   planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wokowice gmina 

Brzesko  /teren  położony  pomiędzy   północno-zachodnia  granicą   z  Gminą 

Borzęcin , południowo –wschodnią  granicą  z rzeka Uszwicą , południowo-

zachodnia  granicą z terenami budowlanymi  w odl.60 m od drogi gminnej oraz 

od południa  graniczący z planowana autostradą /dla farmy wiatrowej .
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3. Komisje  pozytywnie  przy  1  głosie  wstrzymującym  zaopiniowały 

projekt  uchwały  w sprawie   upowszechniania  zasad  prawidłowego żywienia 

wśród dzieci i młodzieży  na terenie Gminy Brzesko .

Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki 
Komunalnej,  Ochrony  Środowiska  i 
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

       mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
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