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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu   Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 

Środowiska  i  Rolnictwa  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  odbytym  w    dniu     

13 stycznia  2010  roku podjęte zostały następujące wnioski  i opinie:

 
1. Po dokonanej  wizji  lokalnej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Brzesku, 

komisja  wnioskuje  aby  dokonać  przeglądu  stanu  technicznego   stropów i  więźby 

dachowej  budynku MOPS. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja  wnioskuje  aby  wykonać   odwodnienie  budynku  MOPS  .

Jednocześnie  komisja  zwraca  uwagę,  że  w  tym  budynku   znajduje  się  również 

Publiczne  Przedszkole   Nr  3   i  przedmiotowy  remont   należy  przeprowadzić  w 

miesiącach w których przedszkole nie funkcjonuje. Głosowano jednogłośnie 

3. Komisja wnioskuje  aby przedstawiony przez Dyrektora BOSiR projekt uchwały w 

sprawie  wprowadzenia stref  parkowania na terenie  Gminy Brzesko oraz ustalenia 

stawek  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  tych  strefach  ,został 

przedstawiony  merytorycznym  Wydziałom  UM  w  Brzesku,  i  uzupełniony  o 

harmonogram określający sposób , terminarz i termin wprowadzenia uchwały w życie. 

Głosowano jednogłośnie 



4. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Pana  Bogdana  Zachara  zam.  Mokrzyska   dot. 

udzielenia  pisemnej informacji  czy w budżecie na rok 2010 została ujęta do remontu 

droga gminna  ul. Na Stoku.

5. Komisja  wnioskuje  aby  na  kolejne   posiedzenie  komisji   w  miesiącu  lutym  br. 

przedstawić  radnym  do  wglądu   Akt  Notarialny   sprzedaży   działek   

Nr 1097/68,1097/53,1097/56 położonych w Brzesku .Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedstawiony przez Wydział ITK projekt Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego na os. Jagiełły w Brzesku , zgodnie z wnioskiem 

Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły. Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja wnioskuje aby Gmina Brzesko  opracowała sieć  lokalizacji parkingów  na 

terenie miasta. Należy uwzględnić w tym projekcie  konieczność budowy parkingów 

wielopoziomowych i podziemnych. Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja  pozytywnie  opiniuje   rozpoczęcie   zadania  o  nazwie  „Ochrona  Wód  w 

dorzeczu rzeki Dunajec  i Uszwicy, poprzez  uporządkowanie gospodarki ściekowej 

na terenie działalności  Związku Międzygminnego w Brzesku, w ramach posiadanych 

środków w budżecie Gminy. Głosowano jednogłośnie  

9. Komisja  wnioskuje  aby   wszystkie    przejazdy kolejowe,  które   znajdują  się   na 

drogach  powiatowych, miejskich i wojewódzkich zostały doprowadzone do takiego 

stanu technicznego, aby samochody  miały łatwy i bezpieczny przejazd  bez wyrw, 

nierówności i zapadlisk. Głosowano jednogłośnie 

2



10. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  potrzebę  zwiększenia  środków  finansowych  na 

utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Brzesko .Głosowano jednogłośnie 

11. Komisja  wnioskuje   aby  wszelkie  nierówności  ,wyrwy  itp.  wynikające   z 

remontowanych sieci np. gazowej  czy  innej zostały w trybie natychmiastowym ,po 

zakończeniu   prac   naprawione  przez  wykonawcę.  Dotyczy  to  również  prac 

drogowych   podczas  inwestycji   przerywanych   np.  na  czas  zimowy.  

Głosowano jednogłośnie 

12. Komisja wnioskuje aby Spółka BZK przygotowała ofertę odśnieżania i posypywania 

chodników, placów itp. w czasie zimy  dla prywatnych  odbiorców i aby ta oferta 

została szeroko  rozreklamowana. Głosowano jednogłośnie 

13. Komisja  pozytywnie   opiniuje  propozycje  remontu  chodników  na  terenie  miasta 

Brzeska,  przez Wydział ITK w roku 2010. Głosowano jednogłośnie

14. Pozytywnie 5 za, 1 wstrzymujący  przyjęto plan pracy komisji GKOSiR na rok 2010.

Przewodnicząca  Komisji  Gospodarki 

Komunalnej  Ochrony  Środowiska  i 

Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

         mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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