
                                                                                  BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                       GRZEGORZ WAWRYKA 

 

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.2.5.2011.MK                 Brzesko, dnia 08.04. 2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

8 kwietnia   2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie: 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Rady Sołeckiej wsi Jadowniki  w sprawie 

wykonania nakładki asfaltowej na ul. Środkowej i św. Prokopa, oraz odwodnienia 

ul. Bocznej w Jadownikach mając na uwadze fakt, że powyższe zadania  będą  

w roku bieżącym realizowane. Głosowano jednogłośnie  

 

2. Komisja wnioskuje aby dokonać inwentaryzacji  całości kamer i koniecznych 

urządzeń łącznie z zapisami wchodzącymi w skład monitoringu miasta, celem  

dokonania koniecznych inwestycji mających na celu poprawę jego 

funkcjonowania. Głosowano jednogłośnie  

 

3. Komisja wnioskuje, aby stosując odpowiednie procedury wyłonić firmę, która na 

bieżąco będzie kontrolowała funkcjonowanie monitoringu na terenie miasta 

Brzeska (przeglądy, konserwacje itp.)Głosowano jednogłośnie  

 

4. Komisja wnioskuje aby wykonać kosztorys niezbędnych inwestycji w zakresie 

monitoringu, aby służył potrzebom policji i bezpieczeństwu mieszkańców. 

Głosowano jednogłośnie  

 

5. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani Marii B. zam. Brzesko dot. 

zorganizowania wizji lokalnej na jej działce i zasięgnęła informacji dot. w.w. 

propozycji w merytorycznym wydziale UM. Przyjęto jednogłośnie  

 

6. Komisja wnioskuje aby kontrolować należyte przycinanie drzew i krzewów 

znajdujących się na terenie gminy .Głosowano jednogłośnie  

 

7. Komisja wnioskuje aby rozpocząć współpracę z Inspektorem nadzoru   

 pielęgnacji zieleni na terenie Brzeska . Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja wnioskuje aby poinformować wszystkie podległe jednostki gminne 

zajmujące się terenami zieleni, lub mają  je w swoich zasobach, o konsekwencjach 

wynikających ze złego pielęgnowania,przycinania itp. drzew i krzewów. 

Głosowano jednogłośnie 
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9. Komisja wnioskuje, aby pracownicy podległych jednostek, mający bezpośredni nadzór nad 

terenami zieleni zostali przeszkoleni, przynajmniej w zakresie podstawowym, w zakresie 

sposobów, terminów  przycinania drzew i krzewów. Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja wnioskuje o opracowanie planu utrzymania i nasadzenia zieleni miejskiej. 

Głosowano jednogłośnie 

 

11. Komisja wnioskuje aby kontynuować akcje edukacyjną społeczeństwa w zakresie prowadzenia 

pielęgnacji, przycinania i nasadzania drzew i krzewów. Głosowano jednogłośnie 

12. Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski dot. przedłużenia umów na dzierżawy 

działek:  

 

Działka położona w Brzesku, przy ulicy wymienionej poniżej w tabelce dzierżawa 

na czas nieokreślony- głosowano jednogłośnie:  

 

Lp. Nr działki przeznaczenie Opis – położenie 

 

1 1960/2 
- 190,0 m2 

 

zieleń przydomowa 

 

 ul. Głowackiego 

 

 

Działki położone na terenie Gminy Brzesko: 

 

Lp. Nr działki przeznaczenie opis 

 

1 

 

1710 (0,26 ha), 

854/16 (0,14 ha) 

474/10,474/11,474/6,474/22 

474/17,474/27,474/12,474/26 

(1,68 ha), 

474/30 (2,60 ha) 

476/7, 476/6, 475/2 (0,14 ha) 

636/1 (4,10 ha) 

640,656 (0,54 ha), 

1373/1,1373/2 (0,024 ha) 

 

 

uprawy rolne, 

użytki zielone 

 

obręb Mokrzyska – 

Bucze - dzierżawa na 3 

lata –jednogłośnie  

2  

2196 (0,72 ha), 

2209 (0,57 ha) 

 

uprawy rolne, użytki 

zielone 

 

 

Poręba Spytkowska 

dzierżawa na 3 lata –

jednogłośnie 

3  

854/16 (0,0059ha) 

 

 

2822 (0,23 ha), 
 

 

dojazd do budynku 

mieszkalnego 

Dzierżawcy 

uprawy rolne –użytki 

zielone 

 

obręb Mokrzyska-Bucze 

dzierżawa na czas 

nieokreślony  –

jednogłośnie 
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4  

289/1 i 289/2 (0,0565ha) 

 

1289/34 (0,1477 ha) 
 

 

zieleń przydomowa  

 

droga dojazdowa do 

nieruchomości 

Dzierżawcy 

 

Jasień dzierżawa na 

czas nieokreślony –

głosowano 

jednogłośnie 

 

13. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek dyrektora PSP nr 2  

w Jadownikach w sprawie wyrażenia zgody na zaadoptowanie lokalu 

mieszkalnego/ po byłym najemcy/,usytuowanego w budynku  przy ul. Szkolnej 5a 

na cele realizacji zadań oświatowych. Głosowano jednogłośnie 

 

14. Zapoznano się z wnioskiem  właścicieli działek w Sterkowcu, którzy chcą 

przekazać już istniejącą drogę dojazdową do posesji na rzecz Gminy Brzesko. 

Komisja wnioskuje, aby poinformować wnioskodawców o obowiązujących 

procedurach w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie 

 

15. Komisja wnioskuje  do Burmistrza, aby Referat Gospodarki Komunalnej UM  

w Brzesku  poszerzyć o stanowisko osoby  kontrolującej  ilość zawartych umów 

na wywóz śmieci  i podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Głosowano 3 za  

1 wstrzymujący  

 

16. Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała : 

 

1) sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Brzesko; 

2) projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki 

odpadami dla Gminy Brzesko na lata 2011-2014; 

3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Brzesko na lata 2011-2014, 

 

17. Komisja wnioskuje, aby poinformować właścicieli działek w Brzesku przy  

ul. Towarowej i Starowiejskiej /garaże/, ul. Starowiejskiej obok bloków Spółki CAN 

PACK SA, oraz ul. Królowej Jadwigi za garażami, o konsekwencjach grożących  

z powodu zaśmieconych i nie posprzątanych posesji i wyznaczenie im terminu  

posprzątania tych terenów. Głosowano jednogłośnie 

 

18. Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat   oceny stanu sanitarnego i 

estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych, 

oraz informacje  na temat stanu dróg gminnych. Głosowano jednogłośnie 

 

 

19. Komisja pozytywnie jednogłośnie  zaopiniowała  zbycie nieruchomości 

gruntowej o nr 1243/4 o powierzchni 243 m2 położonej w Brzesku  w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego. 
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20. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek w sprawie nabycia  do 

zasobów Gminy Brzesko, w trybie pilnym, działkę o nr 747/2, pow.0,08 ha 

położonej w Jadownikach za cenę zaproponowaną przez właścicieli.  

 

21. Zapoznano się z wnioskiem Pani B.G. zamieszkałej Brzesko, o sprzedaż działki  

ewidencyjnej nr 1097/87 o powierzchni 354 m² własności Gminy Brzesko, 

położonej w obrębie osiedla Jagiełły w Brzesku. Komisja postanowiła dokonać 

wizji w terenie w celu zapoznania się z sytuacją na gruncie pod kątem 

zagospodarowania działki gminnej na ewentualne urządzenie parkingu  

o charakterze publicznym. Głosowano jednogłośnie  

 

22. W związku z wystąpieniem Pana A.J. zam. Brzesko o zmianę lokalizacji, komisja 

pozytywnie opiniuje  propozycje zamiany terenu stanowiącego własność Państwa 

J./dz.1281/od ul. Legionów Piłsudskiego do stacji trafo, z przeznaczeniem na 

budowę chodnika, na teren działki 1282 stanowiącej własność Gminy Brzesko,  

z przeznaczeniem na działkę przyzagrodową Państwa J. Głosowano 

jednogłośnie  

 

23. Komisja wnioskuje  aby przy ul.Partyzantów doprowadzić do właściwego stanu 

boisko, które znajduje się na terenach gminnych. Głosowano jednogłośnie 

 

24. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach : 

 

o Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała  projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego pn; ”Brzesko-Dzielnica 

Przemysłowa”, z uwzględnieniem w planie Rancho Pasja i  

z zachowaniem jej dotychczasowej funkcji. 

 

o Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała  projekt 

uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego pn;”Brzesko-Granice” 

 

o pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Brzesko dla terenu położonego w Brzesku „Osiedle Jagiełły”. 

Głosowano 3 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące 

 

o Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały  w 

sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej 

w Brzesku. 
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o Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały   

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. 

 

o Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały   

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. 

25. Komisja wnioskuje  aby rozwiązać sprawę dojazdu do domów na osiedlu Na 

Wzgórzu w Szczepanowie. Głosowano jednogłośnie 

  

26. Komisja wnioskuje aby ponaglić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Tarnowie, o niezwłoczny podział terenu wokół Dworu w Okocimiu, celem 

sprzedaży obiektu i ratowania go przed dalszą degradacją. Głosowano 

jednogłośnie  

 

27. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zintensyfikowanie działań  mających 

na celu  budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych Jadowniki- 

Rędziny. Głosowano jednogłośnie  

 

28. Komisja wnioskuje aby przyspieszyć działania  mające na celu remont ulicy 

Kopernika w Brzesku przy przejeździe kolejowym, biorąc jednocześnie pod uwagę 

bezpieczeństwo mieszkańców. Głosowano jednogłośnie  

 

 

29. Komisja wnioskuje, aby na kolejne posiedzenie komisji przygotować informacje 

na temat organizacji ruchu w Brzesku z wykorzystaniem dróg gminnych,  

w odniesieniu do planowanej budowy zjazdu z autostrady.  

Głosowano jednogłośnie  

 

30. Komisja wnioskuje  aby wykonać nakładkę asfaltową na ulicy Łukowej  

w Szczepanowie . Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

 

 

 

Przewodnicząca  Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 

 


