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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu   Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w   dniu  13 maja   
2009  roku podjęte zostały następujące wnioski  i opinie:

1. Komisja przyjęła do wiadomości zaproszenie Spółki BIOSOLID  do uczestnictwa w 

doświadczeniu modelowym  mającym potwierdzić metody w likwidacji uciążliwości 

związanej z zapachem na Kompostowni w Mokrzyskach  i deleguje do udziału w tym 

doświadczeniu radnego Marka  Adamczyka członka Komisji GKOSiR w dniu 18 maja 

br. Godzina 10.00.

2. Komisja dokonała wizji  lokalnej na terenie Spółki  MPEC ,  wizji  lokalnej terenów 

zielonych ,placów zabaw , estetyki  miasta oraz  na terenach które Gmina planuje 

zamienić lub zbyć  i  wnioskuje:

• wniosek Pana Andrzeja Jarosza  dot uregulowania stanu prawnego 

gruntu przy ul. Legionów Piłsudskiego 29 a komisja przekazuje do 

rozpatrzenia i zaopiniowania  Komisji Prawa Porządku Publicznego i 

Promocji Rady Miejskiej –głosowano jednogłośnie 

• komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje propozycje P.Zych  na 

zamianę   działki ewidencyjnej  nr 3411 położonej w Jadownikach  na 

działkę  nr 2959/12  położoną przy ulicy Bagiennej w Brzesku .



• komisja  pozytywnie  jednogłośnie   opiniuje  wniosek  właściciela 

działki   nr  3270   dot.  propozycji  zbycia  całej   nieruchomości  w 

ramach planowanej przez Gminę  inwestycji drogowej tj. lokalizacji 

drogi  Kasztanki  w Jadownikach  .Komisja   proponuje na zamianę 

działkę gminną położoną przy ulicy Wiosennej w Brzesku .

• Pozytywnie  4 za, 2 wstrzymujące  zaopiniowano projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  gruntowej w 

drodze przetargu  zabudowaną nieruchomość gruntową  położoną w 

Mokrzyskach .(Dom Ludowy Strażak) .

• Komisja wnioskuje o dokonanie zamiany  gruntu na osiedlu 

GRANIT  w Brzesku w taki  sposób,że w jego wyniku  osiedle 

mieszkaniowe GRANIT Spółka z o.o. stanie się właścicielem 

wydzielonych geodezyjnie działek Nr: 

4008/1,4008/2,4008/3,4008/4,4008/5,4008/6,4008/7,4008/8,4008/9,

4008/10, 4008/12,4008/13,4008/14,4008/15,4008/16 ,oraz 

właścicielem działek 1295/3 ,1295/4,  1295/5  a Gmina Brzesko 

stanie się właścicielem działki 4008/11 wraz z nakładami .

                                       Głosowano 5 za 1 wstrzymujący 

• Komisja  wnioskuje aby środki finansowe na  powyższą zamianę z 

Firmą  GRANIT    pochodziły  z  zaplanowanego   w  budżecie 

zadania   na  rok 2009 w dziale  GGM /63 pod nazwą „ Nabycie 

gruntu   pod  drogę  stanowiącą  przecznicę   ulicy  Kossaka 

równoległą do ulicy Wiejskiej”.

                                         Głosowano jednogłośnie  
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• Komisja Gospodarki Komunalnej  pozytywnie opiniuje propozycje 

Wydziału  GGMR   w  sprawie   ewentualnej  zamiany  3  lokali 

własności Gminy Brzesko  przy ulicy Mickiewicza 68 na budynek 

mieszkalny-  dwulokalowy,  który  położony  jest   przy  ulicy 

Partyzantów. Głosowano jednogłośnie

• Komisja  wnioskuje  aby  przed  dokonaniem  zamiany   przyszli 

użytkownicy lokali mieszkalnych  przy ulicy Partyzantów dokonali 

przeglądu  budynku  wraz  z  jego  zarządcą  tj.  MZGM   i  złożyli 

stosowne  oświadczenia    o  woli  przejścia  z  jednego  lokalu  do 

drugiego. Głosowano jednogłośnie 

• Komisja pozytywnie opiniuje  sprzedaż Panu Tomaszowi Hamielec 

działki   nr  1021/5 położonej  w Brzesku przy ulicy Elektrycznej.

Głosowano jednogłośnie 

• Pozytywnie opiniuje komisja wniosek o sprzedaż działki nr 

1411  /261  położonej  w  Brzesku  na  rzecz  Pani  Jadwigi  Bujak  . 

Głosowano jednogłośnie 

• Pozytywnie  jednogłośnie  opiniuje  komisja  sprzedaż  działki  

nr  1411/186  położonej  w  Brzesku  zgodnie   z  obowiązującymi 

przepisami.
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• Pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  komisja   sprzedaż  działki  nr 

3094/3  położonej   w  Brzesku  zgodnie  z  procedurą.

Głosowano jednogłośnie 

• Pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  komisja  sprzedaż  działki  

nr 627/4 położonej w miejscowości   Mokrzyska-Bucze  zgodnie z 

procedurą .

3. Po zapoznaniu się z  pismem Kancelarii Adwokackiej  adwokat  Katarzyny Witeckiej 

w  sprawie   Pani  Renaty  Papalardo  dot.  budowy  instalacji  wodno-  kanalizacyjnej 

Komisja  ustaliła     iż  w  tym temacie  dokona  wizji  lokalnej   na  przedmiotowym 

spornym gruncie  z udziałem przedstawicieli Spółki RPWiK w Brzesku.

            Głosowano jednogłośnie 

4. Przyjęto do wiadomości wniosek Starosty Brzeskiego w sprawie   uznania w  drodze 

Uchwały Rady Miejskiej  ze względów przyrodniczych  i krajobrazowych za pomniki 

przyrody ożywionej  ,  podlegającej  ochronie  3  sztuki  sosny  wejmutki   rosnące  na 

działce gminnej nr 183/14 położonej przy ulicy Wodnej na terenie miasta Brzeska .

5. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza aby przyspieszyć  działania  dot. opracowania 

projektu uchwały w sprawie   uwarunkowań jakie muszą spełniać wszystkie podmioty 

ubiegające  się  o  wydanie  warunków zabudowy i  zagospodarowania  terenu w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę .Głosowano jednogłośnie 

6. Po dokonanej wizji lokalnej  w Spółce MPK komisja wnioskuje do Pana Burmistrza 

aby sprawdzić możliwości finansowe budżetu Gminy Brzesko  i jeżeli jest możliwe  to 

należy  dokonać   generalnego  remontu   nawierzchni  placu  manewrowego  MPK.

Głosowano jednogłośnie 
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7. Komisja  wnioskuje   aby  opracować   plan  zagospodarowania  terenu rekreacyjnego 

przy ulicy Ks. Stanisława Pękały  na Słotwinie  i zrealizować  założenia tego planu w 

przeciągu trzech lat. Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja wnioskuje  aby przyspieszyć działania w zakresie utrzymania  zieleni  na 

placach zabaw na terenie miasta. Głosowano jednogłośnie 

9. Komisja wnioskuje aby place zabaw znajdujące się na  terenach  osiedli Spółdzielni 

Mieszkaniowej   i  innych  zarządców,  były  wzbogacane   systematycznie  w  nowe 

urządzenia  zabawowe  i ławki, oraz  na bieżąco  utrzymywane  i konserwowane. 

Głosowano jednogłośnie 

10. Zapoznano  się  z  prośbą   mieszkańców  ulicy  Franciszka  Bujaka  o  utwardzenie 

nawierzchni  tej  ulicy   ,  komisja  wnioskuje   do  Pana  Burmistrza  o   pozytywne 

załatwienie przedmiotowego wniosku w roku bieżącym i utwardzenie nawierzchni tej 

ulicy materiałem  który nie będzie ulegał  wypłukiwaniu .Głosowano jednogłośnie 

11. Przyjęto do wiadomości pismo mieszkańców Mokrzysk  dot.  budowy chodnika  przy 

ulicy Parafialnej  na odcinku od  skrzyżowania ul.  Parafialnej  z  ul.  Grzybową do 

cmentarza  w  Szczepanowie  .Komisja  przychyla  się  do  wniosku  mieszkańców  i 

pozytywnie opiniuje  ich prośbę. Głosowano jednogłośnie 

12. Zapoznano się z pismem  Pani Marii Gurgul zam. Brzesko dot. wybudowania drogi 

przebiegającej na południe od ulicy Wiejskiej, co umożliwiałoby zagospodarowanie 

posiadanych przez mieszkańców tej ulicy gruntów pod budownictwo .Ustalono że w 
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miesiącu  czerwcu  br.  komisja  dokona  wizji  lokalnej  przedmiotowych  terenów. 

Głosowano jednogłośnie 

13. Po  dokonanej  wizji  lokalnej  Spółki  MPEC  w  Brzesku   komisja  Gospodarki 

Komunalnej wnioskuje o  przedstawienie zestawienia  przychodów Spółki  MPEC w 

rozbiciu na sektor publiczny, prywatny i spółdzielczy. Głosowano jednogłośnie 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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