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Protokół Nr 8 /2015 

 

Z  posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady 

Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  

19 października 2015 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku 

przy ul. Głowackiego 51. 

 

Komisja obradowała w składzie: 

 

1. Radny Edward Knaga  

2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący  Komisji. 

3. Radny Piotr Wyczesany  

4. Radny Jerzy Gawiak, 

5. Radny Marcin Ciurej 

6. Radny Bogusław Babicz, 

7. Radna Ewa Chmielarz  

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk 

2. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka 

3. Naczelnik Bogdan Dobranowski  

4. Architekt Małgorzata Bugajska- Pala  

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji  radny Adam Kwaśniak, który na 

podstawie listy obecności stwierdził  prawomocność obrad komisji.  

 

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił proponowany projekt porządku 

posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu.  

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  19 września 2015 r. 

2. Wizja lokalna w sprawach różnych na terenie Gminy Brzesko. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał 

na sesje Rady Miejskiej w miesiącu  październiku  br. 

 

Ad.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu  19 września 2015 r 

Przewodniczący komisji, poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia w dniu 19 września 

2015r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 2 Wizja lokalna w sprawach różnych na terenie Gminy Brzesko. 

Komisja odbyła wizję lokalną w PSP w Mokrzyskach i podjęła następujące wnioski: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie naprawy placu przed Publiczną Szkolą 

Podstawową w Mokrzyskach. Głosowano jednogłośnie. 
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie izolacji pionowej w  Publicznej Szkole 

Podstawowej w Mokrzyskach w ramach projektu termomodernizacji. Głosowano 

jednogłośnie. 

Radna Ewa Chmielarz, podziękowała członkom komisji za podjęcie powyższych wniosków i za 

zrozumienie.  

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków, projektów uchwał 

na sesje Rady Miejskiej w miesiącu  październiku  br. 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak oczytał pisma które wpłynęły na komisje:  

- pismo Pana E. O w sprawie zadanie budowy bloku komunalnego na terenie miasta Brzeska 

- pismo Pana E.O w sprawie remontu chodnika na ul. Ogrodowej i w sprawie bezpieczeństwa 

na ul. K. Jadwigi w Brzesku. 

- pismo Pana E.O w sprawie budowy remontu szalet miejskich; 

Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak, wyjaśnił że na dzisiejszej wizji lokalnej  komisja 

udała się do szalet miejskich i trwają obecnie prace remontowe. Dodał, że w budżecie na to 

zadanie są przeznaczone środki 100.000,00 zł.  

Komisja pozytywnie opiniuje zadanie budowy bloku komunalnego na terenie miasta Brzeska 

w związku z pismem Pana E.O. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana E.O w sprawie remontu chodnika na  

ul. Ogrodowej i w sprawie bezpieczeństwa na ul. K. Jadwigi w Brzesku.  

 

Komisja zapoznała się z pismem Pana E.O w sprawie budowy remontu szalet miejskich.   

Radna Ewa Chmielarz odczytała pismo w sprawie zamiany działek Pana M.K  

Przewodniczący poinformował, że ta sprawa zostanie zaopiniowana na następnym posiedzeniu, gdy 

obecny będzie Naczelnik Józef Makuch.  

Następnie Przewodniczący odczytał pismo Pana Grzegorza Piątkowskiego Prezesa Fundacji Prudentia 

et Progressus w sprawie nadania autostrady A4 im Żołnierzy Wyklętych.  
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Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Pana Grzegorza Piątkowskiego Prezesa Fundacji 

Prudentia et Progressus aby Autostradę A4 nadać imieniem Żołnierzy Wyklętych. Głosowano 

jednogłośnie.  

Następnie na komisje przybyła Architekt UM w Brzesku Małgorzata Bugajska- Pala wraz  

z Naczelnikiem Bogdanem Dobranowskim, którzy omówili dwa projekty uchwał. Po dyskusji   

komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:  

- w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego” Gminy Brzesko w obrębie geodezyjnym Mokrzyska – Bucze 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestronnego; 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00 -  11.10 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

           mgr Adam Kwaśniak 

 

 

protokołowała: 

Inspektor Joanna Szczepka  

 


