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     Brzesko, dnia 19 sierpnia  2019 r. 

Burmistrz Brzeska 

Pan Tomasz Latocha  

ZS.00014.2.8.2019.MK 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w 

dniu 19 sierpnia  2019 roku podjęte zostały wnioski i opinie: 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał  w sprawach: 

1) wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej. 

2) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, 

dla których zarządcą jest Burmistrz Brzeska; 

3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Brzesko, a także określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko od dnia 

01.09.2019 r. 

4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko na 

lata 2019-2022. 

5) wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

Brzesko na lata 2019-2023; 

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej własności Gminy 

Brzesko. 

7) wyboru ławników na kadencję 2020-2023 

8) w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem zwłok i 

korzystaniem z cmentarza komunalnego usytuowanego na terenie Gminy 

Brzesko. 

 

2. Komisja przyjęła do wiadomości pismo SM w Brzesku dot. dofinansowania z 

budżetu Gminy Brzesko placów zabaw. 

 

3. Zapoznano się z Zarządzeniem Burmistrza Brzeska Nr 185/32019  w sprawie 

przejęcia darowizny nieruchomości położonych w Brzesku. 

 

4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja przedłużenie dzierżawy działek 

na czas nieoznaczony – ta sama nieruchomość, ten sam dzierżawca – 

dzierżawa będzie przedłużona w roku 2019 jak nizej: 
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1/Działki położone w Brzesku, przy ulicach wymienionych poniżej: 

 

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis – położenie 

 

1 811/1 

425/28 

(powstała 

z podziału 

działki nr: 

425/5) 

503/1 

1676/5 

 

 

7,0 m2 

 

pojemniki na 

odzież używaną 

ul. Jana Pawła II 
ul. Czarnowiejska 
 

 

ul. Solskiego 
ul. 19 Stycznia 
 

 

  

2 2747/17 

(powstała  

z podziału 

działki 

nr:2747/15) 

 

-36,0 m2 

 

Kiosk handlowy os. Wł. Jagiełły 

3 1109/33, 

2183/13 

(powstała  

z podziału 

działki nr: 

2183/9), 

60,0 m2 

garaże 

tymczasowe 

ul. Królowej Jadwigi 
ul. Browarna 
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2/Działki położone na terenie Gminy Brzesko: 

 

Lp. Nr działki Przeznaczenie Opis 

 

1 636/1  –         0,25 ha 

 
uprawy rolne 
 
 

obręb Mokrzyska-

Bucze 

 

2 1633, 1634,  – pow. 0,0096 ha 
 

dojazd do 
nieruchomości, zieleń 
przydomowa 

obręb Mokrzyska-

Bucze 

 

3 1227 – pow.0,09 ha zieleń przydomowa obręb Jasień 

 

4 807, 3621 – pow. 4,0 m2 

324/2 – pow. 2,0 m2 

353 – pow. 1,0 m2 

325 – pow. 2,0 m2 

1829/4, 840 – pow. 2,0 m2 

289/2, 1224/4- pow. 3,0 m2 

491 – pow. 2,0 m2 

Pojemniki z odzieżą 
używaną 

Jadowniki 

Sterkowiec 

Wokowice 

Szczepanów 

Poręba Spytkowska 

Jasień 

Okocim 

 

3/ przedłużenie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony  – ten sam lokal, 

ten sam Najemca – najem będzie przedłużony w roku 2019 

- Lokal użytkowy położony w Brzesku  wymieniony poniżej: 

 

Lp. Pow. lokalu przeznaczenie Opis – położenie 

 

1 28,10 m2 Lokal handlowy nr 15B 

na placu targowym- dz. 

ewid. nr 1883/4 

 

Brzesko, ul. Głowackiego 40 
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PRZEWODNICZĄCY Komisji 

Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

 

Leszek Klimek  


