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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu   Komisji  Gospodarki  Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w   dniu  17 lutego   
2010  roku podjęte zostały następujące wnioski  i opinie:

1. Po  dokonanej  wizji  lokalnej  na  terenie  miasta  Brzeska,  w  nawiązaniu  do  pisma 

mieszkańców  ulicy  Poprzecznej  z  dnia  20  stycznia  br.,  komisja  wnioskuje   aby 

opracować  koncepcję  połączenia ulicy Topolowej i Leśnej, poprzez istniejącą drogę 

serwisową   i  skorzystanie  z  możliwości  jakie  daje  specustawa.  Głosowano 

jednogłośnie 

2. Komisja  wnioskuje  aby  na  kolejne  posiedzenie   komisji  w  miesiącu  marcu  br. 

przygotować komplet dokumentów  związanych ze sprawą  z jaką zwrócił się  Pan 

Paweł  Nowak  .Jednocześnie  komisja  wnioskuje  o  zaproszenie   na  posiedzenie 

wnioskodawcy , przedstawiciela Spółki ENION  i Zarządcę nieruchomości MZGM. 

Głosowano jednogłośnie 

3. Komisja  wnioskuje   o  przeznaczenie  terenów  pomiędzy   ulicami  Jasna,  Wiejską 

,Czarnowiejską  i  projektowanym  przedłużeniem  ul.  Konstytucji   uprzednio 

przeznaczonych w Miejscowym Planie Ogólnym Miasta Brzeska  pod usługi sportu , 

na  tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.  Zmiana  terenów dokonywana 

byłaby w trybie wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy , zgodnie 



z  przedstawioną   przez  Wydział   koncepcją  sieci  dróg  dojazdowych.  Głosowano 

jednogłośnie  

4. Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska   aby  zdjęcia   autorstwa  pana  Pawła 

Nowaka  zostały zakupione  przez Gminę i wykorzystane do promocji naszego miasta. 

Jednocześnie  komisja  proponuje   aby  Obchody  625  rocznicy  Miasta  Brzeska 

uświetnić  na  jednej  z  uroczystych  sesji   wystawą  takich  zdjęć.  Głosowano 

jednogłośnie 

5. Komisja wnioskuje  aby na  wspólne posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w miesiącu 

marcu br., merytoryczny Wydział UM  przygotował modyfikację  projektu uchwały 

złożonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej  ,  celem wypracowania nowych 

zasad  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych  mieszkańców.  

Głosowano  jednogłośnie 

6.  Komisja  wnioskuje   aby przedstawić dodatkowy materiał   liczbowy nt.  struktury 

zaległości  w opłatach czynszu  w budownictwie socjalnym. Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja  wnioskuje  aby  przygotowano  propozycje   zmiany  stref  parkowania  i 

opracowano propozycje w zakresie  kontroli czasu  postoju na parkingach bezpłatnych 

,  oraz  wprowadzenie  opłaty  na  nich   po  jednej  lub  dwóch  godzinach  postoju 

.Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja wnioskuje o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia stref 

parkowania  na  terenie  Gminy  Brzesko oraz  ustalenia  stawek  opłat  za  parkowanie 

pojazdów  samochodowych  w  tych  strefach  o  harmonogram  /w  wersji  pisemnej/ 
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wprowadzenia  tej  uchwały  w  życie  ,  obejmujący  również  sieć   dystrybucji  kart 

parkingowych ze wstępnymi  umowami sprzedających. Głosowano jednogłośnie

9. Komisja  wnioskuje  aby w celu  uproszczenia rozliczeń wpisać do projektu uchwały 

w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gminy Brzesko oraz ustalenia 

stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach 3 rodzaje  kart 

parkingowych :

 ½ godzinne  o nominale 1,00 zł

 godzinne o nominale 2,00 zł

 całodzienne –o nominale 10,00 zł

Głosowano jednogłośnie 

10.Komisja  przyjęła  do  wiadomości  pismo  SP  ZOZ  w  Brzesku   Zakład  Analityki 

Medycznej  o  dofinansowanie  ,celem  wykonania  remontu  Pracowni  Biochemii  i 

Immunochemii.

11.Komisja pozytywnie  opiniuje  wniosek  Pana Tomasza Hudy zam. Brzesko  w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji:

 Rozbudowa,  nadbudowa  ,zmiana  sposobu  użytkowania  i  przebudowa 

istniejącego  budynku  usługowo-  produkcyjno-magazynowego   na  budynek 

handlowy branży spożywczej i przemysłowej;

 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego w Brzesku na 

działce nr 834/11.

Głosowano jednogłośnie 
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12.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłużenie na czas  nieokreślony 

dzierżawę  działek  położonych  w  Brzesku,  przy  ulicach  wymienionych  poniżej  w 

tabelce:

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis – położenie

1 1274/6
- 35,0 m2

kiosk handlowy ul. Legionów Piłsudskiego

2 2360/3
- 296,0 m2

uprawa warzyw  ul. Okocimska

Działki położone na terenie Gminy Brzesko:

Lp. Nr działki przeznaczenie opis

1 1373/1,1373/2 (0,57 ha)
854/16 (0,04 ha)
691/6, 691/7 (0,39 ha)
474/14,474/28 (0,44 ha)

uprawy rolne,
zieleń przydomowa

obręb Mokrzyska – Bucze

obręb Mokrzyska - Bucze

2 177/1
– 0,01 ha

urządzenia 
telekomunikacyjne

Okocim

3
1629/15 – 6,74 ha uprawy rolne

wierzba energetyczna
Mokrzyska-Bucze

 13.  Komisja  wnioskuje  aby  w  przypadku   intensywnych  opadów  śniegu   monitorować 

działania   administratorów  w  zakresie  ośnieżania   osiedli  mieszkaniowych  ,zwłaszcza 

parkingów. Głosowano jednogłośnie 

14.  Pozytywnie   jednogłośnie zaopiniowała  komisja  propozycje  przeniesienia  analizy 

realizacji wniosków komisji na posiedzenie komisji w miesiącu marcu br.
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15. Po analizie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ulg w przejazdach autobusami 

MPK w Brzesku , Komisja wnioskuje  o:

 Zaprowadzenie imiennego  rejestru biletów  wolnej jazdy ,

 Uzupełnić zapis   w  załączniku do uchwały w pkt.3 ppkt. 3 ):

„3)  emerytom  i  rencistom całkowicie  lub  częściowo  niezdolnym do pracy  na 

podstawie aktualnej  legitymacji  rencisty  lub emeryta   i  dowodu osobistego ,oraz 

ostatniego  odcinka emerytury  lub renty inwalidzkiej. Głosowano jednogłośnie .

 Sprawdzić na jakiej podstawie  pkt.5,6 i 7  otrzymały obecne brzmienie -głosowano 

jednogłośnie 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku  

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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