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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

14 marca  2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja negatywnie opiniuje wnioski mieszkańców w sprawie zmian ulic  

w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

2.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby dokonać zmiany w Statucie 

Spółki BZK dopuszczający możliwość wykonywania usług komunalnych 

bezprzetargowo na rzecz Gminy Brzesko.   

Głosowano jednogłośnie.  

3.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość 

wniesienia aportem budynku przy ul. Placów Zwycięstwa 4, do spółki MZGM. 

Głosowano jednogłośnie.  

4.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by  utwardzić i położyć asfalt na 

os. Na Stoku w Mokrzyskach w części nieobjętej „płytami” od ul. Gibałówka.  

Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by odwodnić i udrożnić rowy 

melioracyjnie przy ul. Piłkarskiej w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wykonać chodnik wraz  

z odwodnieniem w miejscowości Bucze przy ul. Okulickiej wzdłuż Kościoła.  

Głosowano jednogłośnie.  

Głosowano jednogłośnie.  

7.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wymienić stolarkę okienną  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu jako zadanie pilne.  

Głosowano jednogłośnie.  



8.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poinformowano komisję  

o rozstrzygnięciu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na tereny 

budowlane w miejscowości Bucze, przy ul. Pagorek.  

Głosowano jednogłośnie.  

9.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by drogowcy przedłożyli sposób 

rozwiązania komunikacyjnego połączenia drogi z posesją przy ul. Ks. Mazurkiewicza 

113, Jasień.  

Głosowano jednogłośnie.  

10.  Komisja widzi potrzebę wykonania drogi przy ul. Kasztanowej w Okocimiu,  

a decyzję o wskazanie dróg na terenie sołectwa jakie zostaną wykonane w tym roku, 

pozostawia Radzie Sołeckiej.  

Głosowano jednogłośnie.  

11.  Komisja pozytywnie opiniuje zakup dwóch wiat przystankowych  

( na ul. Prokopa-przy Szkole Podstawowej Nr1, oraz na ul. Witosa naprzeciw sklepu 

p. Grodnego)  

Głosowano jednogłośnie.  

12.  Komisja wnioskuje Burmistrza Brzeska, by przedstawić koszt wykonania 

parkingu utwardzonego „szlaką” w okolicach Kościoła Parafialnego w miejscu 

wskazanym przez Radę Sołecką na terenach gminnych.  

Głosowano jednogłośnie.  

13.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wykonać nakładkę asfaltową 

od drogi głównej do hali sportowej od strony cmentarza w miejscowości Okocim. 

Głosowano jednogłośnie.  

14.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystosować stosowne pismo 

do właściciela rzeki Uszwicy oraz innych cieków wodnych o uprzątnięcie 

zalegających na brzegach śmieci, połamanych drzew i krzaków i innych przeszkód 

mogących utrudniać swobodny przepływ wody.  

Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Spółki MZGM. 

16. Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie MPK w Brzesku.  

17. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody.  

Głosowano jednogłośnie.  

18. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie ostatecznych 

negocjacji z Panią M.B w sprawie chodnika przy ul. Jasnej w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  



19. Komisja pozytywnie opiniuje propozycje Wydziału Wydział Infrastruktury 

Technicznej i Komunalnej UM w Brzesku w sprawie modernizacji dróg, chodników 

oraz oświetleń.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

 

 

        Przewodnicząca                               
                                                                Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony                             

     Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku                                                                        

 

                                                             mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek                                                                  
 


