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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu   Komisji  Gospodarki  Komunalnej 

Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  odbytym  w    dniu    

17 sierpnia   2009  roku podjęte zostały następujące wnioski  i opinie:

1. Komisja wnioskuje do Prezesa MZGM w Brzesku aby wystąpił  do dotychczasowego 

najemcy lokalu  przy ulicy Okocimskiej 42/9 z propozycją  wynajęcia tego lokalu  na 

cele mieszkaniowe .Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja przyjęła do wiadomości  notatkę spisaną w dniu 10 sierpnia 2009 roku na 

okoliczność  interwencji sołtysa wsi Wokowice Pana Mariana Czarnika  w sprawie 

nawożenia gruntów odpadami z kompostowni. W związku z tym komisja odbyła wizję 

lokalną w terenie.

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:

• Emisji obligacji komunalnych,

• Upoważnienia  dla  Burmistrza  Brzeska  do  zaciągnięcia  zobowiązania 

przekraczającego poza rok budżetowy 2009,

•  Zmiany Uchwały Nr XXVIII(205)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 

września 2008 roku w sprawie współdziałania z  Województwem Małopolskim 

w zakresie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja  odcinków 



dróg  wojewódzkich- odnowa nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 768 w 

Brzesku  ul.  Solskiego  wraz  z  remontem  chodnika  ,  budowa  kanalizacji 

deszczowej   oraz  budową  ronda  na  skrzyżowaniu  ul.  Solskiego  z  ulicami 

Szczepanowską i Okulickiego „ oraz udzieleniu Województwu Małopolskiemu 

pomocy rzeczowej,

• Przyjęcia  Programu  Funkcjonalnego  i  Użytkowego  Domu  Ludowego  w 

Jadownikach .

• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  handlu ulicznego 

targowisk i opłat targowych .

4. Komisja  przyjęła  do  wiadomości  pismo Pani  Janiny  Drużkowskiej-Cader   i  prosi 

Pana Burmistrza o poinformowanie  strony iż  Urząd Miejski wystosował zaproszenie 

do jej pełnomocnika   o udział w pertraktacjach ,jednak  pełnomocnik nie skorzystał z 

zaproszenia .Komisja wnioskuje  o ponowienie zaproszenia. Głosowano jednogłośnie 

5. Komisja wnioskuje  aby dokonać rachunku ekonomicznego ,który wykaże  wymierne 

korzyści z posiadania Straży Miejskiej  przez Gminę Brzesko. Komisja sugeruje  aby 

wsiąść  pod  uwagę   funkcjonowanie  Straży  Miejskiej   złożonej  maksymalnie   z  

8 strażników .Po sporządzeniu analizy wnioskuje się  o wprowadzenie do projektu 

budżetu roku 2010 środków finansowych na ten cel. Głosowano jednogłośnie 

6. Po  analizie   wniosku  mieszkańców   dot.  regulacji  rowu  odwadniającego 

przebiegającego   wzdłuż  ulic  Leszczynowej  ,Brzeskiej  ,Podmiejskiej  ,Piastowskiej 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o opracowanie   kompleksowej koncepcji 

budowy rowu odwadniającego i  podjęcie jak najszybszych działań  mających na celu 

skanalizowanie wód opadowych płynących przez w/w obszar .Komisja ma na uwadze 

fakt  że  mieszkańcy  ,zwłaszcza  przy  ulicy  Brzeskiej  i  Podmiejskiej  są  najbardziej 
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narażeni  na  zalewanie  posesji  w  czasie   gwałtownych  i  długotrwałych  opadów 

deszczu. Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  aby  w  momencie   kiedy  kamery 

monitorujące na terenie miasta demontuje się w celu ich naprawy lub konserwacji  na 

ich miejsce montowano kamery zastępcze, zwłaszcza wówczas gdy taka naprawa trwa 

dłużej niż 7 dni. Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  ustalenia Regulaminu 

Placu  Targowego  w  Brzesku  wraz  ze  zmianami.

Komisja wnosi o niezwłoczne sprawdzenie przez Radców Prawnych UM  wszystkich 

projektów  Uchwał   dot.  Placu  Targowego   wraz  z  załącznikami.  

Głosowano  jednogłośnie 

9. Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  propozycje  stawek  opłat  na  Placu 

Targowym w Brzesku.

10. Po  analizie  pisma  Powiatu  Brzeskiego  o  zmianę  stref  płatnego  parkowania   na 

parkingu  przed  budynkiem  UM,  komisja  wnioskuje   o  utworzenie  dodatkowych  

2  miejsc  dla  osób  niepełnosprawnych  na  przedmiotowym  parkingu.  Komisja 

pozytywnie  opiniuje  powyższy  wniosek  i  wnioskuje  aby  podjąć  prace  związane  z 

uszczegółowieniem   zasad  funkcjonowania  tego  parkingu  jako  bezpłatnego. 

Głosowano jednogłośnie 

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o zreformowanie systemu poboru opłat 

parkingowych w wyznaczonych strefach miasta Brzeska oraz rozważyć  propozycje 

administratora parkingów w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie  
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12. Komisja  przyjęła  do  wiadomości   pismo  Pani  Katarzyny  Knap   TOMI  SPORT 

Organizacja aktywnego wypoczynku obozy ,szkolenia sportowe w sprawie  wynajęcia 

przez BOSiR sali fitness w budynku Krytej Pływalni w Brzesku. 

13. Komisja  wnioskuje   o  przygotowanie  koncepcji  rozbudowy   budynku  BOSiR  w 

Brzesku  ,  mając  na  uwadze  brak  zaplecza  socjalnego  a  przede  wszystkim  brak 

pomieszczeń  pozwalających na dodatkowe usługi  poprawiające sprawność fizyczną i 

wprowadzenie tego zadania do projektu budżetu roku 2010.Głosowano jednogłośnie 

14. Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  koncepcji   oraz  dokumentacji   rozbudowy 

obiektów sportowych  na  tkzw.  ”starym basenie”w Brzesku  po  przejęciu  go  przez 

Gminę  Brzesko   i  wprowadzeniu  do  projektu   budżetu   roku  2010.

Głosowano jednogłośnie 

15. Komisja wnioskuje  aby  wnioski nr 14 i 15 zostały zgłoszone przez Gminę Brzesko 

do  MRPO   lub  innych  programów  unijnych   i  pozabudżetowych   .

Głosowano jednogłośnie 

16. Komisja   wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  aby  przygotować  koncepcję  wykupu 

gruntów  Jadowniki-Rędziny  ,  by  w  późniejszym  etapie  gmina  jako  właściciel 

mogłaby  przekształcić   te  grunty   w  tkzw”park  ekonomiczny  ,  który   stałby  się 

miejscem  przyciągającym  przedsiębiorców  na  teren  Gminy  Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie.
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Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku

 mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek  
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