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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w   dniu  14 kwietnia  2010  roku   podjęte 

zostały następujące wnioski  i opinie:

1. Po dokonanej wizji lokalnej w Spółce BZK ,komisja wnioskuje  aby   Spółka zakupiła 

polewaczkę uliczną. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja  wnioskuje  aby  doposażyć  BUS  w  Miejskim  Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym  w tachograf. Głosowano jednogłośnie

3. Komisja wnioskuje aby na  cmentarzu komunalnym w Brzesku dobudowano pionową 

ścianę na urny z prochami zmarłych. Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja wnioskuje aby utwardzić teren na bazie Spółki BZK  przy ul. Przemysłowej w 

Brzesku i wykonać wiaty magazynowe. Głosowano jednogłośnie 

5. Komisja  wnioskuje  aby  nieruchomość  przy  ul.  Rynek 16   w  lokalu  nr  3   ,została 

przeznaczona na  cele  komercyjne ,lub inne cele  nie  związane z  mieszkalnictwem 

komunalnym i socjalnym . Głosowano jednogłośnie

6. Komisja przyjęła do wiadomości pisma  :

 w  sprawie   przyspieszenia  prac  nad  uregulowaniem  stanu  prawnego 

nieruchomości  przy  ul.  Legionów Piłsudskiego 23 oraz udziału w częściach 

wspólnych,

 w sprawie  szkodliwego oddziaływania zlokalizowanej stacji Trafo w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 69 w Brzesku ,



 w  sprawie   wyceny  mieszkania  komunalnego  przy  ul.  Kościuszki  69  . 

Głosowano jednogłośnie

7. Po  zapoznaniu  się  z  opracowaniem  pn.  Koncepcja  zwiększenia  poziomu 

bezpieczeństwa powodziowego w dolinie  Uszwicy  ,lokalizacja suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego  Okocim ,  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 

Środowiska  i  Rolnictwa   pozytywnie  jednogłośnie opiniuje   przedstawioną  przez 

Wydział   ITK   koncepcję  .Jednocześnie  komisja  wnioskuje   aby  poinformowano 

wszystkich   zainteresowanych   i  sąsiadów   „suchego  zbiornika”,  na  zebraniach 

wiejskich   sołectw  których  to  dotyczy  o  planach  budowy   ,oraz  przedłożenie 

członkom  komisji  elektronicznej  wersji  powyższej  koncepcji  przez  merytoryczny 

wydział . 

8. Komisja  pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała   wniosek  Pana  Wojciecha 

Poniewierskiego  zam. Brzesko dot. nabycia działki położonej w Brzesku nr 1023/39 

o powierzchni 0,0234 ha własności Gminy Brzesko . 

9. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy 

Brzesko za rok 2009. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący 

10. Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zasad 

zaspokajania  potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej   Gminy 

Brzesko   oraz  kryteriów  wyboru  osób  ,  z  którymi  umowy  najmu  powinny  być 

zawierane w pierwszej kolejności. 

11. W  nawiązaniu  do  wniosku  mieszkańców  ul.  Gibałowka  w  Mokrzyskach,  Komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie prac związanych z utwardzeniem  tej 

ulicy. 
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