P R O T O K Ó Ł NR 54/2010
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu:
23 czerwca 2010 roku

Ochrony

Środowiska

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna
Katarzyna Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła
porządek posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła
posiedzenia Komisji GKOŚiR oraz poddała go pod głosowanie.
Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej.

porządek

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
2. Tereny najbardziej poszkodowane podczas powodzi i obfitych opadów deszczu na
terenie Gminy Brzesko-wizja lokalna
3. Wizja lokalna na terenach gminnych, które są brane pod uwagę, jako tereny pod
sprzedaż lub dzierżawę.
4. Wizja lokalna na terenach suchego zbiornika w Porębie Spytkowskiej.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokoły z
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 17
maja

2010

roku

wyłożone

zostały

w Biurze Rady Miejskiej. W związku z czym zapytała, czy do protokołów są uwagi i
wnioski? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca
Komisji poddała je pod głosowanie.

Następuje głosowanie.
Protokół z dnia 17 maja 2010 roku został przyjęty jednogłośnie.

Prezes MZGM-u Franciszek Mrzygłód, przedstawił dwa projekty Zarządzenie Burmistrza
w sprawie w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Kościuszki 12 w Brzesku, jako najemcę Klub Abstynentów „Szansa” w Brzesku oraz
projekt zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu użytkowego w
budynku przy ul. Kościuszki 12 w Brzesku, jako najemcę Ośrodek Kuratorski przy Sądzie
Rejonowym w Brzesku.

Przedstawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Brzesku

pn.

oś.

Słotwina

II

oraz

terenu

położonego

w miejscowości Mokrzyska.
Prezentacji

dokonali

przedstawiciele

projektanta,

Małgorzata Przybysz- Ławnicka, Tomasz Oberc, Architekt Urzędu Miejskiego w Brzesku
Małgorzata Bugajska-Pala oraz Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek podziękowała projektantom za
przedstawienie planów po czym przedstawiła wnioski oraz poddała je pod głosowanie:
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje, projekt uchwalenia miejscowego zagospodarowania
przestrzennego

Gminy

Brzesko

w Brzesku o nazwie Os. Słotwina II.
Głosowano jednogłośnie.

Opinia

dla

terenu

położonego

Komisja pozytywnie opiniuje, projekt uchwalenia miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska.
Głosowano jednogłośnie.

Naczelnik

ITK

Bogdan

Dobranowski,

poinformował

członków

komisji

o sprawie dotyczącej os. Jagiełły, gdzie powstał problem powstania „Biedronki” koło Urzędu
Skarbowego, właściciele gruntu wycofali wniosek w sprawie Biedronki i złożyli
równocześnie wniosek o wydanie decyzji i o warunki zabudowy, ale odstąpili od handlu
wielko powierzchniowego.
Małgorzata Bugajska, rozpatruje wniosek. Na obecną chwilę doprecyzowali wniosek w
kierunku usług służby zdrowia, jest to obiekt służby zdrowia, przychodnie, forma usług w
małym zakresie plus obiekty handlu sprzętem rehabilitacyjnym.
Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, właściciele gruntu, chcieli by już otrzymać WZ-kę na
zmienioną

koncepcję

na

usługi

zdrowotne.

W

związku

z tym naczelnik postawił pytanie członkom, czy kontynuować zmianę planów przestrzennego
pod zgłoszoną zmianę, czy zaprzestać uchwalanie planu, ponieważ właściciele starają się już
o WZ-kę taką którą Państwo zaakceptujecie.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, stwierdziła, że skoro właściciele
gruntów zmienili koncepcję, zatem trzeba im dać zielone światło.
Przewodnicząca przedstawiła wniosek i poddała je pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrz Brzeska, aby kontynuować plan zagospodarowania
przestrzennego os. Jagiełły, zgodnie z złożonym wnioskiem o warunki zabudowy.
Głosowano jednogłośnie.

A. d 2

Tereny

najbardziej

poszkodowane

i obfitych opadów deszczu na terenie Gminy Brzesko.

podczas

powodzi

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poprosiła, aby przewodniczący
osiedli oraz sołtysi przedstawili po kolei tylko newralgiczne miejsca, które zostały dotknięte
podczas powodzi, głównie to co jest najistotniejsze.
Edward Knaga Przewodniczący Osiedla Kopaliny-Jagiełły, poinformował, że w części
północnej tego osiedla, są nie zakończone inwestycje a skutkują tym, że występują
podtopienia:

głównie

ul.

Chmielna,

ul.

Piwna,

ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Zagłoby, ul. Piaskowa. Ulice: Wiejska, Poprzeczna, Zacisze-nie
ma rowów i są zbyt niskie krawężniki, oraz płynące tam 3 cieki wodne. Problem również jest
na ul. Jasnej, gdzie ciek wodny z basenu leci wzdłuż ul. Jasnej.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wniosek oraz poddała
je pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by udrożnić i na bieżąco utrzymywać
rowy i cieki wodne na os. Jagiełły-Kopaliny a za priorytetowe komisja w tej sprawie uznaje
ciek wodny z uwzględnieniem ul. Jasnej.
Głosowano jednogłośnie.

Anna Lubowiecka Sołtys Szczepanowa, poinformowała, że głównym problemem są rowy
przydrożne
(

głównie

szczególnie
za

priorytety

to:

ul.

przy

drogach

powiatowych

Parafialna,

ul.

ul.

Źródlana,

Pielgrzymów)

kolejnym problemem jest stacja paliw przy ul. Łukowej, na tym gruncie wcześniej był staw,
który został zasypany przy mocnej ulewie woda się zbiera, dodatkowo z budowy autostrady
również woda zbierała się do tamtego miejsca- Zarząd Dróg Powiatowych ma to w swojej
gestii.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wnioski i poddała je
pod głosowanie:

Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych
o udrożnienie rowów przylegających do dróg powiatowych i o systematyczne utrzymanie ich
w należytej drożności.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by jak najszybciej uregulować i udrożnić
rowy przy ul. Źródlanej i ul. Pielgrzymów mając na uwadze prace przy budowie autostrady,
które mogą spowodować wpływanie do tych rowów, zwiększone ilości wody.
Głosowano jednogłośnie.
Marian Czarnik Sołtys Wokowic, przedstawił, że podczas pierwszych ulew Wokowice
zostały zalane wodą z autostrady, zalane zostały ulice i podwórka. Na terenie miejscowości
Wokowice, został zerwany wał na Uszwicy, czyli zdjęta korona wału na odcinku 150-200
metrów, jest to poza zabudowaniami w stronę Bielczy. Ulica Dworska od strony
Szczepanowa,

ul.

Centralna

i ul. Bielecka, które nie mają rowów, a należą do Zarządu Dróg Powiatowych a woda płynąc
przez drogę zalewa posesje.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wniosek i poddała go
pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by dokonać konsultacji ze sołtysami,
przewodniczącymi osiedli w sprawie zapotrzebowania na przydrożne rowy i stworzenie
harmonogramu prac budowy rowów.
Głosowano jednogłośnie.

Krzysztof Stępak Przewodniczący Osiedla Browarna, problem jest głównie koryta rzeki na
odcinku osiedla Browarna do jazu, aby zostało należycie oczyszczone, ponieważ każde

drzewo powoduje zator wodny. Kolejny problem to ul. Pomianowska i rów który tam
występuje, oraz wody opadowe które płyną z Okocimia.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wnioski i poddała je
pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na długości biegu rzeki Uszwicy na
terenach Gminy Brzesko koryto Uszwicy zostało należycie oczyszczone z drzew, gałęzi i
innych nanosów, mając zwłaszcza na uwadze tereny os. Browarna.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać przeglądu kanalizacji
opadowej, sprawdzić drożność studzienek i w miarę możliwości zadbać o zwiększenie
przekroju rur odpływowych kanalizacji opadowej.
Głosowano jednogłośnie.

Jerzy Gawiak Sołtys Jadownik, brak regulacji rzeki Grodnej, rzeka jest bardzo wąska
porośnięta

drzewami,

nieuregulowane

przepusty

między

ul. Św. Prokopa a ul. Witosa, następnie przy drogach powiatowych całkowity brak rowów
przy ul. Witosa, św. Prokopa, ul. Podgórskiej ul. Królewskiej, brak rowów melioracyjnych
przy ul. Zachodniej również problem kanalizacji sanitarnej przy ul. Małopolskiej. Brak
odwodnienia
ul.

Wschodniej.

na
Sołtys

ul.
poprosił,

aby

Bocznej,
priorytetową

interwencją

była

ul. Boczna.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wnioski i poddała je
pod głosowanie:
Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by spowodować oczyszczenie i
uregulowanie rzeki Grodna poprzez zwrócenie się do administratora i właściciela rzeki.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość utworzenia
naturalnego polderu na terenach Jadownik na ul. Małopolskiej.
Głosowano jednogłośnie.

Tadeusz

Ciurej

Radny

oraz

Przewodniczący

Osiedla

Słotwina,

głównie wystąpiły podtopienia na ul. Bagiennej i ul. Mokrej, radny uważa, że należało by
wykonać burzówkę w najbliższym czasie.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wniosek i poddała go
pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by rozważyć możliwość wybudowania na
ul. Bagiennej i ul. Mokrej kanalizacji opadowej.
Głosowano jednogłośnie.
Antoni Staszczyk Przewodniczący Osiedla Zielonka, przedstawił, że główne podtopienia
jakie wystąpiły podczas powodzi były ul. Cegielnianej, budynek socjalny częściowo został
zalany na wysokości 40 metrów, przewodniczący osiedla zauważył problem, uważa, że jest
zbyt mało kratek ściekowych na tym terenie z Okocimia i ul. Świerkowej woda płynie tak
szybko że te kratki ściekowe nie zbierają tej wody głównie na ul. Okocimskiej ul. Świerkowej
i ul. Kusocińskiego.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wnioski i poddała je
pod głosowanie:
Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na terenie osiedla Zielonka zwiększyć
ilość kratek ściekowych według wskazań przewodniczącego osiedla.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by zabezpieczyć oberwania brzegu rzeki
Usznicy siatką z kamieniami (kamienie w koszach).
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

by

zorientować

się

w sprawie własności terenów wokół brzegu Uszwicy tzw. Międzywałów wskazanych przez
sołtysów, celem wycięcia i usunięcia zbędnych drzew.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

by

studnię

przy

ul. Św. Stanisława przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie zabezpieczyć ponieważ po
intensywnych opadach zapadała się i stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
Głosowano: przy 4 Radnych obecnych, 3-za, 0-przeciw, 1 wstrzymujący.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do MPEC-u by
przebudowali rury przesyłowe ciepła, przy moście na ul. Browarnej zgodnie z sugestiami
mieszkańców.
Głosowano jednogłośnie

Henryk

Piela

Kierownik

referatu

Gospodarki

Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Brzesku, poinformował, że natychmiastowej interwencji wykonali w
kwestii dróg, rowy są czyszczone na bieżąco, choć niestety po jednej powodzi nastąpiła druga
powódź i zostały ponowne zalania w tych samych miejscach. Problem jest z kanalizacją na tej

ulicy Wschodniej. Środki są wydawane na bieżąco na takie remonty jak ul. Podmiejska,
Boczna, Zamkowa, Sportową, Skalna, itp. Złożony został wniosek dot. remontu mostu w
Buczu. W Jadownikach aby wykonać większy przepust przy ul. Św. Prokopa. Uważa, że jest
pewna mentalność ludzi, że wszystko ma wykonać gmina, powinno się wykonywać na
bieżąco i dbać o rowy- zastanawia się w jaki sposób dotrzeć do świadomości mieszkańców,
dodał, że w większości przypadkach sami mieszkańcy są sobie winni, że zalewają sobie
posesję, przykład jaki podał to ul. Zamkowa, wyczyszczony udrożniony rów w miesiącu maj
a już w czerwcu kierownik przejeżdżając w czasie wizji lokalnych, zauważył, że woda płynie
drogą, asfalt do połowy wypłukany, droga nieprzejezdna i co się okazało, że w pierwszym
przepuście

były

wiadra

i worki z remontów, ludzie wyrzucają do rowów, do rzek.
Ireneusz Węglowski Inspektor Urzędu Miejskiego ds. Obrony Cywilnej oraz
Zarządzania Kryzysowego, poinformował, że łącznie wystąpiły trzy powodzie 16 maja, 2 i 3
czerwca, najgorsza sytuacja ze strony rzeki Uszwicy to jest ul. Cegielniana, tam była akcja
połączona
ul.
ul.

Nadbrzeżna

z
w

Pomianowskiej

ewakuacją
Jadownikach

tam

i

są

młyna,

3

zostały
tam

osób,

ewakuowane

znaczne

straty,

2

osoby,
rejon

rejon

między

ul. Mickiewicza a Cesarskim Gościńcem w stronę N. Sącza, jeżeli chodzi
o potok Grodna w Jadownikach, występują zagrożenia w dwóch miejscach posesja przy ul.
Witosa 113 i ul. Prokopa w rejonie przedszkola. Następnym zagrożeniem jakie wystąpiło w
Gminie Brzesko było w miejscowości Bucze, potok Uszewka. Sprawy dotyczące opadów
nawalnych jest duża część gminy, która jest zagrożona w zależności, gdzie ten opad nastąpił,
ponieważ nie zawsze jest jednakowy na terenie całej gminy: ul. Łukowa-Szczepanów,
ul. Klonowa-Jasień, ul. Świerkowa, Kusocińskiego-Brzesko, ul. Bernackiego-Jadowniki, ul.
Kościelna, ul. Wiślana, ul. Zarzecze-Mokrzyska, Wokowice-problem od autostrady, ul.
Sosnowa-Sterkowiec w rejonie stacji kolejowej. Osuwiska w Gminie Brzesko, występują
obecnie dwa miejsca najgorsze rejon ul. Zagrody, oraz ul. Karpacka w Okocimiu-budynek do

rozbiórki, na chwilę obecną te osuwiska nieustabilizowały się jeszcze, na ul. Mazurkiewicza
w Jasieniu-od drewnianego starego domu, tąpnęło kilka metrów, ale obecnie stanęło
osuwisko.
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, przedstawiła wnioski i poddała je
pod głosowanie:
Wniosek
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

by

studnię

przy

ul. Św. Stanisława przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie zabezpieczyć ponieważ po
intensywnych opadach zapadała się i stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
Głosowano: przy 4 Radnych obecnych, 3-za, 0-przeciw, 1 wstrzymujący.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do MPEC-u by
przebudowali rury przesyłowe ciepła przy moście na ul. Browarnej, zgodnie z sugestiami
mieszkańców.
Głosowano jednogłośnie.

A. d 3, 4
Wizja lokalna na terenach gminnych, które są brane pod uwagę, jako
tereny pod sprzedaż lub dzierżawę.
Wizja lokalna na terenach suchego zbiornika w Porębie Spytkowskiej.

A. d 5

Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do

komisji, zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady
Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, poddała pod głosowanie projekty
Zarządzenie Burmistrza w sprawie w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem lokalu

użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Brzesku, jako najemcę Klub Abstynentów
„Szansa” w Brzesku oraz projekt zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu na najem
lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Brzesku, jako najemcę Ośrodek
Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Brzesku omówione wcześniej przez Prezesa MZGM-u
Franciszka Mrzygłóda.
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zarządzenia w sprawie ustalenia stawki
czynszu na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Brzesku, jako
najemcę Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Brzesku.
Głosowano: przy 4 Radnych obecnych, 3-za, 0-przeciw, 1 wstrzymujący.

Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje projekt zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu
na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Brzesku, jako najemcę
Klub

Abstynentów

„Szansa”

w Brzesku.
Głosowano: przy 4 Radnych obecnych, 3-za, 0-przeciw, 1 wstrzymujący.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, przedstawiła projekty uchwał i
poddała je pod głosowanie:
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uznania drzew o
szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody.
Głosowano jednogłośnie.

Opinia

Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XIV/79/2003 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref
parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach.
Głosowano jednogłośnie.

Naczelnik Józef Makuch przedstawił pisma, które przeznaczone są pod sprzedaż lub
dzierżawę.
1.) Pani Emilia Rosa zam. Mokrzyska ul. Kościelna 49 złożyła ofertę dotyczącą przekazania
w formie darowizny działkę ewidencyjną o numerze 246/16 i powierzchni 8 arów. Grunt
położony jest w Morzyskach,
a przeznaczony ma być pod drogę wewnętrzną.. Komisja dokonując wizji
w terenie stwierdziła, iż wnioskowana nieruchomość nie jest urządzona jako szlak drogowy i
porasta roślinnością. Komisja również zauważyła, iż Urząd przejmując w chwili obecnej ten
teren na majątek Gminy będzie zobowiązany do ponoszenia dużych nakładów na urządzenie i
uzbrojenie drogi. Ponadto grunt pod planowany szlak nie ma komunikacyjnego połączenia z
inną drogą o charakterze publicznym, czyli szlak ten jest „ślepy”.
W związku z powyższym komisja wniosek opiniuje negatywnie.

- Pan Kazimierz Woda zam. Mokrzyska przy ulicy Pasternik 9 jest właścicielem
budynku „starej mleczarni” przy ulicy Ludowej. Ten obiekt kilka lat temu został
zaadaptowany na lokale mieszkalne do „wynajęcia”. Grunt pod obiektem jest o stosunkowo
małej

powierzchni

i

w

związku

z powyższym Pan Woda chciałby działkę powiększyć kosztem gruntu własności Gminy z
przeznaczeniem na plac zabaw i parking. Urząd wcześniej złożony

wniosek

zainteresowanego skierował do zaopiniowania przez Sołectwo Mokrzyska. Rada Sołecka tej

wsi wyraziła pozytywną opinię wskazując w niej jednak niewielki fragment gruntu do
ewentualnej sprzedaży tj. jedynie do zasięgu słupa elektrycznego zlokalizowanego w pobliżu
budynku mieszkalnego. Na tą okoliczność przedłożona została również mapka na której
wskazano przedmiotowy słup. Komisja wniosek Rady Sołeckiej popiera i opiniuje go również
pozytywnie.
- Pan Jan Gibała zam. Bucze 122 wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 492 i o powierzchni 0,84 ha położonej w Buczu.
Grunt pochodzi z byłego pastwiska i przylega bezpośrednio do nieruchomości
zainteresowanego. Komisja po zapoznaniu się z lokalizacją gruntu stwierdziła, że przylega on
bezpośrednio do potoku Uszewka i uważa go za naturalny teren o przeznaczeniu zalewowym.

W kontekście ostatnich powodzi z maja b. r. grunt ten nie powinien według komisji być w
chwili

obecnej

sprzedawany

tj.

do

czasu,

kiedy

będzie

znany

i opracowany sposób zagospodarowania całego obszaru błonia w Buczu. Podobna opinia
została wypracowana przez Komisję w stosunku do dwóch następnych wniosków złożonych
przez Pana Józefa Wodę zam. ul. Pasternik 5 w Morzyskach (dotycząca działek:670, 671
i 667) oraz

Panią Józefę Pukrop zam. Bucze 143.(dotycząca działki numer 474/6

o powierzchni 0,27 ha).
- Komisja zapoznała się w terenie z wnioskiem złożonym przez Pana Jarosława
Gurgula o zakup gruntu gminnego położonego w sąsiedztwie jego obiektów handlowych
przy

targowisku

w

Brzesku

(ul.

Mościckiego).

Na tą okoliczność w tej sprawie przedłożył własne stanowisko Pan Józef Makuch Naczelnik
Wydziału GGMR oraz wyjaśnienia złożył sam zainteresowany. Po tej prezentacji Komisja
poinformowała

Pana

Gurgula,

iż

z uwagi na dużą ilość spraw do zaopiniowania w chwili obecnej, ta kwestia

zostanie

szczegółowo przeanalizowana, ale dopiero na następnym posiedzeniu tj. w miesiącu lipcu.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po dyskusji i analizie przedstawiła
następujące opinie i wnioski oraz poddała je pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydzierżawienie gruntu położonego w
Mokrzyskach w obrębie Przedszkola Parafialnego p. Bury Janusz na czas nieokreślony.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej w drodze przetargu o numerze 1411/151 o powierzchni 0,2264 ha.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by przedstawione przez Wydział GGMR
działki wydzierżawić na czas nieokreślony wg. wykazu.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul.
Bocznej na ul. Małopolską w Jadownikach.
Głosowano jednogłośnie.
Wniosek
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

o

utwardzenie

drogi

os. Widok od p. Cyran do posesji p. Kądziołka os. Widok 19.
Głosowano jednogłośnie.

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, przedstawił koncepcję proponowanych rozwiązań
projektowych

budowy

połączenia

autostrady

z drogą wojewódzką 768 Koszyce-Brzesko w węźle Brzesko.

A4

Przewodnicząca

Komisji

Katarzyna

Pacewicz-Pyrek,

po

dyskusji

i

analizie

proponowanych rozwiązań dotyczących budowy autostrady oraz uwag Radnego Józefa
Chruściela, przedstawiła wniosek i poddała je pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by wystąpić z zapytaniem do projektanta
łącznika autostrady czy możliwe jest połączenie wariantu drugiego na terenie Gminy Brzesko
z wariantem pierwszym lub trzecim na terenie Gmin: Borzęcin i Szczurowa.
Głosowano jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz-Pyrek, po dyskusji i analizie przedstawiła
następujące opinie i wnioski oraz poddała je pod głosowanie:
Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by wystąpić z zapytaniem do projektanta
łącznika autostrady czy możliwe jest połączenie wariantu drugiego na terenie Gminy Brzesko
z wariantem pierwszym lub trzecim na terenie Gmin: Borzęcin i Szczurowa.
Głosowano jednogłośnie.

Opinia
Komisja negatywnie opiniuje wniosek dot. przekazania w formie darowizny działkę o
numerze 246/16 i powierzchni 8 arów.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o sprzedaż gruntu gminnego na rzecz
właściciela

zabudowanej

w Mokrzyskach.
Głosowano jednogłośnie.
Opinia

nieruchomości

sąsiedzkiej

przy

ul.

Ludowej

Komisja negatywnie opiniuje wnioski o sprzedaż działek o numerze ewidencyjnym
492, 670, 671, 667 oraz 474/6 położonych w Buczu uzasadniając tym, iż przylegają one
bezpośrednio

do

potoku

Uszewka

i uważają za naturalny teren o przeznaczeniu zalewowym. Grunty te nie powinny być w
chwili

obecnej

sprzedawane

tj.

do

czasu,

kiedy

będzie

znany

i opracowany sposób zagospodarowania całego obszaru błonia w Buczu.
Głosowano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Pacewicz Pyrek podziękowała wszystkim za udział i
zamknęła posiedzenie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
00

Posiedzenie trwało od godziny 9 do godziny 13

00

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku
Protokołowała
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
Joanna Szczepka

