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Nasz znak : BR.IX.0014.2.6.2011.MK                 Brzesko, dnia 11.05. 2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

11 maja  2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie: 

 

1. Komisja  negatywnie zaopiniowała  wniosek Pana A.S zam. Brzesko  o sprzedaż 

lokalu  mieszkalnego w budynku przy ul. Matejki 4 w Brzesku. Komisja wnioskuje  

o utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy w obrębie Rynku z uwagi na to, że 

budynek znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego centrum 

miasta. 

Głosowano jednogłośnie 

  

2. Komisja rozpatrzyła wnioski użytkowników wieczystych dotyczące  przekazania 

Gminie Brzesko swoich udziałów w nieruchomości gruntowej, oznaczonej  

w ewidencji jako działka nr 1253/25 położonej w Brzesku w sąsiedztwie bloku 

mieszkalnego przy ul. Legionów Piłsudskiego 40 B. Komisja wnioskuje  

o nieodpłatne przekazanie powyższego gruntu przez wnioskodawców  na rzecz 

Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja pozytywnie opiniuje  zamierzenia  powstania na terenie Gminy Brzesko 

żłobka. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała zakup przez gminę działki Nr 723 w Okocimiu 

zajętej rowami odwadniającymi drogę gminną. Głosowano 5 za,/ radny Krzysztof 

Ojczyk nie brał udziału w głosowaniu/. 

 

5. Pozytywnie zaopiniowano sprzedaż w trybie przetargowym  działki  nr 1243/4  

o powierzchni 0,0243 ha położoną w Brzesku w sąsiedztwie ulic Garbarskiej  

  i Błękitnej. Głosowano 5 za, 1 przeciw 

 

6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek państwa B i B.G. zam. Brzesko 

dot. sprzedaży zgodnie z obowiązującą procedurą prawną działki gminnej 

położonej na terenie osiedla Jagiełły, po uprzednim wejściu w życie planu 

przestrzennego zagospodarowania ze zmianami.  

 

7. Komisja wnioskuje, aby  przygotować wykup działek  prywatnych na osiedlu 

Jagiełły, z przeznaczeniem ich na parkingi. Głosowano jednogłośnie  
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8. Jednogłośnie przyjęto do wiadomości pismo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 

w Brzesku  dot. użyczenia lokalu na prowadzenie działalności statutowej.  

 

9. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie odmowy przyjęcia Statutu 

Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. 

Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący  

 

10. Komisja wnioskuje  do przedstawicieli Międzygminnego Związku Do Spraw 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, aby przy tworzonym nowym projekcie Statutu 

uwzględnić  interes gminy Brzesko, przy 5 głosach dla Brzeska i 5 głosach  dla 

pozostałych gmin, w dotychczasowym kształcie. Głosowano jednogłośnie  

 

11. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Prezesa Spółki BZK na temat  

funkcjonowania Spółki. Głosowano jednogłośnie  

 

12. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2010. 

 

13. Komisja wnioskuje aby doprowadzić do należytego porządku działki nr 8/195, 

8/196, 8/197 w Szczepanowie na Osiedlu na Wzgórzu. Głosowano jednogłośnie  

 

14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby ponowić wnioski do GDDKiA  

o uzgodnienie  studium po  stronie południowej  drogi Nr 4, w kierunku Nowego 

Sącza. Głosowano jednogłośnie  

 

 
                                                                              Przewodnicząca  

         Komisji Gospodarki Komunalnej 

     Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

           Rady Miejskiej w Brzesku 
 

      mgr Katarzyna  Pacewicz  Pyrek 

 


