
                                                                    Burmistrz Brzeska
                                                                    Grzegorz Wawryka

Nasz znak BR.IX.0064/2/54/2010/JS                         Brzesko dnia :  23 .06. 2010 rok

      Uprzejmie informuję ,  że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 23 czerwca  2010 roku 
podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
Komisja  pozytywnie  opiniuje,  projekt  uchwalenia  miejscowego  zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy  Brzesko  dla  terenu  położonego  
w Brzesku o nazwie Os. Słotwina II. 
Głosowano jednogłośnie.

2. Opinia
Komisja  pozytywnie  opiniuje,  projekt  uchwalenia  miejscowego  zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brzesko dla terenu położonego we wsi Mokrzyska.  
Głosowano jednogłośnie.

3. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrz Brzeska, aby kontynuować plan zagospodarowania 

przestrzennego os. Jagiełły, zgodnie z złożonym wnioskiem o warunki zabudowy. 
Głosowano jednogłośnie.

4. 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.

5. 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. 



6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
 
9. 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. 

10. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  by  spowodować  oczyszczenie  i 

uregulowanie rzeki Grodna poprzez zwrócenie się do administratora i właściciela rzeki. 
Głosowano jednogłośnie. 

11. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  rozważyć  możliwość  utworzenia 

naturalnego polderu na terenach Jadownik na ul. Małopolskiej. 
Głosowano jednogłośnie. 

12. Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by rozważyć możliwość wybudowania na 

ul. Bagiennej i ul. Mokrej kanalizacji opadowej. 
Głosowano jednogłośnie. 



13. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na terenie osiedla Zielonka zwiększyć 

ilość kratek ściekowych według wskazań przewodniczącego osiedla. 
Głosowano jednogłośnie. 

14. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by zabezpieczyć oberwania brzegu rzeki 

Usznicy siatką z kamieniami (kamienie w koszach).
Głosowano jednogłośnie. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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.  

19. 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  Klub  Abstynentów  „Szansa”  
w Brzesku. 
Głosowano: przy 4 Radnych obecnych, 3-za, 0-przeciw, 1 wstrzymujący.  



20. Opinia
Komisja  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  uznania  drzew  o 

szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych za pomniki przyrody. 
Głosowano jednogłośnie. 

21. 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.

22. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wydzierżawienie gruntu położonego w 

Mokrzyskach w obrębie Przedszkola Parafialnego p. Bury Janusz na czas nieokreślony. 
Głosowano jednogłośnie. 

23. 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. 

24. Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by przedstawione przez Wydział GGMR 

działki wydzierżawić na czas nieokreślony wg. wykazu. 
Głosowano jednogłośnie. 

25. Wniosek 
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. 

Bocznej na ul. Małopolską w Jadownikach.
Głosowano jednogłośnie. 

26. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  utwardzenie  drogi  

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



27. 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. 

28. Opinia
Komisja negatywnie opiniuje wniosek dot. przekazania w formie darowizny działkę o 

numerze 246/16 i powierzchni 8 arów. 
Głosowano jednogłośnie. 

29. Opinia 
Komisja  pozytywnie  opiniuje  wniosek  o  sprzedaż  gruntu  gminnego  na  rzecz 

właściciela zabudowanej nieruchomości sąsiedzkiej przy ul. Ludowej w Mokrzyskach. 
Głosowano jednogłośnie. 

30. Opinia 
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. 
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