PAN
GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/2/56/2010/MK
Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu

Brzesko, dnia : 11.08. 2010 r.
Komisji Gospodarki Komunalnej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu
11 sierpnia 2010 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie
upoważnienia Burmistrza Brzeska do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego
poza rok budżetowy 2010.

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje przeznaczenie zgodnie z obowiązującą
procedurą prawną działek budowlanych położonych w Brzesku o nr ewidencyjnych
2959/10, 2959/11, 2959/12, na rzecz rodzin poszkodowanych , które na skutek
powodzi doznały szkód majątkowych poprzez utracenie możliwości korzystania z
posiadania nieruchomości. Opinia niniejsza dotyczy przygotowań do ewentualnego
zastosowania Ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
3. Komisja dokonała wizji lokalnej inwestycji na terenie Gminy Brzesko i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska:
1.) Komisja wnioskuje aby tak przeprojektować kuchenną klatkę schodową w
PSP nr 3 w Brzesku aby uzyskać jak największą powierzchnię użytkową np.
przez zmianę lokalizacji drzwi wejściowych- głosowano jednogłośnie

2.) Komisja wnioskuje aby spowodować wykoszenie chwastów na działce
leżącej przy skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i Wincentego Zydronia –
głosowano jednogłośnie
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3.) Komisja wnioskuje aby przyspieszyć przygotowanie inwestycji pn.”
połączenie ul. Powstańców Warszawy z ul. Przemysłową”. Jednocześnie
komisja wnioskuje aby zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na
realizacje tej inwestycji- głosowano jednogłośnie

4.) Komisja wnioskuje o przyspieszenie prac mających na celu położenie
nakładki asfaltowej na ulicy Przemysłowej- głosowano jednogłośnie

5.) Komisja wnioskuje aby podjąć starania przejęcia przez Gminę części ulicy
Wincentego Zydronia / do MPEC/-głosowano jednogłośnie

6.) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie
określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

7.) Komisja wnioskuje aby doraźnie poprawić nawierzchnię ul. F. Bujaka , która
obecnie funkcjonuje jako alternatywna droga w przypadku korków na ul.
Starowiejskiej- głosowano jednogłośnie

8.) Komisja wnioskuje aby uzupełnić zniszczoną przez wodę nawierzchnię ulicy
Bagiennej od ulicy Szczepanowskiej- głosowano jednogłośnie

9.) Komisja wnioskuje aby wynegocjować z Browarem Carlsberg Polska SA.
sfinansowanie drobnych elementów dekoracyjnych przy fontannie na
brzeskim rynku- głosowano jednogłośnie

10.)Komisja wnioskuje aby podjąć zdecydowane wielokierunkowe działania
mające na celu uratowanie dworku w Okocimiu –głosowano jednogłośnie

11.)Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek Zarządu BZK Spółka z o.o.
w sprawie sprzedaży wieczystego użytkowania działki nr 878/8 położonej
w Jadownikach .
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12.)Komisja wnioskuje o egzekwowanie przez policję zakazu zatrzymywania się
tirów na ul. Browarnej, oraz respektowania przepisów w zakresie
ograniczenia prędkości do 40 km/h przez wszystkich użytkowników tej
drogi. Głosowano jednogłośnie

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

