
        PAN  GRZEGORZ  WAWRYKA

                                                                                               BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/2/38/2009/MK    Brzesko, dnia :  21. 04.  2009 r.

                    

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 
odbytym w   dniu  20 kwietnia    2009  roku   podjęte zostały następujące 
wnioski  i opinie:

1. Komisja wnioskuje aby projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Placu 

Targowego  został skonsultowany  i zaopiniowany przez przedstawicieli  Rady 

Placu Targowego .Jednocześnie komisja prosi  Radę Placu Targowego  aby jak 

najszerzej  skonsultowała  owy projekt  z handlującymi   na placu targowym 

i przedstawiła  uwagi  i wnioski  Panu Burmistrzowi, w terminie dwóch tygodni 

od daty otrzymania regulaminu. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje  aby w nowym Regulaminie Placu Targowego  wyodrębnić 

opłaty  za przyczepy magazynowe  stacjonarne  nie będące częścią integralną 

placu, poza głównymi stanowiskami handlowymi. 

Głosowano jednogłośnie  

3. Komisja  wnioskuje  aby  w  Regulaminie  Placu  Targowego    umieścić   i 

dopracować   punkty  określające   zasady  handlu   drobnym  inwentarzem. 

Głosowano jednogłośnie

 

4. Komisja  wnioskuje do Pana Burmistrza o  udzielenie odpowiedzi  na pismo z 

dnia 18 lutego br. złożone przez osoby handlujące na placu targowym dot Pana 

W.Knapa.

5. Komisja  wnioskuje  aby  budynek  na  placu  targowym   będący   własnością 

Urzędu Miejskiego ,w którym jest zlokalizowana sprzedaż piwa  doprowadzić 

do  estetycznego  wyglądu  .Jednocześnie  należy  zadbać  o  estetykę  wyglądu 

biura  administratora placu i ubikacji. Głosowano jednogłośnie 



6. Komisja  wnioskuje  aby temat  dotyczący   ogłaszanych przetargów na  najem 

pawilonów   handlowych  na  placu  targowym   przekazać   do  rozpatrzenia 

Komisji  Rewizyjnej  ,aby  sprawdziła   czy  te  umowy  są  zawierane  zgodnie  z 

prawem .Głosowano  jednogłośnie 

7. Komisja wnioskuje  aby  budować  w stosownych miejscach  na terenie gminy 

Brzesko  chodniki  dla  pieszych  z  nawierzchnią asfaltową  ,ze  względu  na 

korzystniejszą  cenę  za 1m2.

Głosowano  jednogłośnie  

8. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  pozytywnie 

jednogłośnie  zaopiniowała   sprawozdanie  z  wykonania   budżetu  Gminy 

Brzesko za 2008 rok.

 

9. Komisja  wnioskuje   aby  Wydziały  UM odpowiedzialne   za  realizację  zadań 

ujętych   w  budżecie  roku  2009   ,dołożyły  wszelkich  starań   do  ich  pełnej 

realizacji  .Ewentualnie  jeżeli  jest  to  możliwe   należy  szybko  reagować  i 

wnioskować   o  dokonanie  przesunięć   pomiędzy  zadaniami  ,by  nie  było 

przypadku  że wykonanie zadania sięga np. 20 %  a na realizację innych zadań 

w tym lub innym Wydziale  brakuje środków. Głosowano jednogłośnie

10. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pisma:

 Wnioski  skierowane przez mieszkańców Osiedla Kopaliny-Jagiełły na 

ogólnym zebraniu  w dniu 23 marca 2009 roku, 

 Uchwała Nr 1  Zarządu osiedla Kopaliny-Jagiełły określająca program 

zadań i potrzeb przyjętych  jako wnioski zgłoszone przez mieszkańców 

osiedla na zebraniach  w latach 2007/2008 

 Uchwała  Nr  3  Zarządu  osiedla  Kopaliny  –Jagiełły  z  dnia  1  kwietnia 

2009 roku,

 Pismo Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej o/terenowy w Brzesku  dot. 

sprzeciwu  w  sprawie  lokalizacji  na  osiedlu  Jagiełły  sklepu 

wielkopowierzchniowego.
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 Wniosek  dot.  zbycia nieruchomości  gruntowej pod lokalizację  drogi 

Kasztanki  w  Jadownikach  –  komisja  jednogłośnie  zdecydowała   o 

dokonaniu wizji lokalnej w terenie  przedmiotowego gruntu.

 Pismo  Kancelarii  Adwokackiej   Adwokat  Katarzyny  Witeckiej  dot. 

sprawy  Pani  R.Papalardo   zostanie  rozpatrzone  na  kolejnym 

posiedzeniu komisji.

 11.Pozytywnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:

 Przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego w Brzesku,

 Udzielenia  dotacji  na  prace  konserwatorskie  ,  restauratorskie  lub  roboty 

budowlane  przy  zabytku   wpisanym  do  rejestru   dla    relacji  prac 

renowacyjnych  zabytkowych organów Tomasza Falla  stanowiących element 

wyposażenia  ruchomego kościoła  parafialnego pw.św. Bartłomieja  w Porębie 

Spytkowskiej ,

 Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty 

 budowlane  przy  zabytku   wpisanym  do  rejestru   dla    realizacji  prac 

budowlanych i remontowo –renowacyjnych  zabytkowej bramy  z dzwonnicą 

oraz przebudowy  kamiennego muru cmentarza wojskowego  z 1914 roku  na 

długości 120 mb. Położonych w Szczepanowie.

12.Komisja  zapoznała  się   projektem  uchwały  złożonym   przez  Krakowską 

Kongregację  Kupiecką   o/terenowy  w  Brzesku  dot.ustalenia  wskaźników  miejsc 

postojowych dla inwestycji na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy , oraz 

z  wydaną opinią do projektu uchwały przez urbanistę Panią Małgorzatę Bugajską-

Pala .Komisja    akceptuje konieczność podjęcia  uchwały i wnioskuje do Pana

Burmistrza o   ponowne przeanalizowanie i przeprojektowanie przez merytoryczny 

Wydział  UM  ,przy  udziale  projektodawcy  przedmiotowego  projektu  uchwały   . 

Głosowano jednogłośnie 

13. Komisja pozytywnie zaopiniowała  prośbę PSS Społem  w Brzesku o przedłużenie 

umowy  najmu   lokalu   Baru”SMAK”  mieszczącego  się  w  budynku  UM  na  okres 

kolejnych 3 lat. Głosowano jednogłośnie  
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14. Komisja  zapoznała się z prośbą Państwa Doroty i Jarosława Duda zam. Brzesko o 

wyznaczenie  przebiegu  ,utwardzenie  przejazdu  oraz  dokończenie  rozpoczętej 

inwestycji   budowy  kanalizacji  ulicy  Letniej  ,  oraz  z  wyjaśnieniami   Naczelnika 

Wydziału  ITK  –wnioskuje  do  Pana  Burmistrza   aby  wytyczony  szlak  drogowy 

utwardzić  kruszywem   i  otworzyć   drogę  do  wygaszenia  służebności   przejazdu 

działek nr 1055/1i 1055/2 .Głosowano jednogłośnie 

15. Komisja wnioskuje  do Pana Burmistrza aby podjąć działania  mające doprowadzić 

do skorzystania przez Gminę Brzesko z oferty złożonej przez Pana Tomasza Hudy 

Prezesa Zarządu  GLOBAL DEVELOPMENT Sp.   z o.o.w Brzesku  , lub podobnych 

propozycji dot. budowy bloku socjalnego . Głosowano jednogłośnie

16. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza  o spowodowanie  aby Rady Sołeckie  wsi 

Mokrzyska i Bucze wyraziły na piśmie swoje opinie dot. Firmy BIOSOLID , w ciągu 

najbliższych siedmiu dni. Głosowano jednogłośnie   

17. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza  i Przewodniczącego Rady Miejskiej  ,aby 

temat dot. skargi kupców  na Pana W.Knapa , oraz  uchwalenie nowego Regulaminu 

Placu  Targowego    skierować  do  analizy   Komisji  Prawa  Porządku Publicznego  i 

Promocji. Głosowano jednogłośnie 

Przewodnicząca Komisji 
Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i  Rolnictwa  Rady 
Miejskiej w Brzesku

         mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 
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