
                                                                                                BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                     GRZEGORZ WAWRYKA 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.2.22.2012.MK                 Brzesko, dnia 22.08. 2012 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  
22 sierpnia  2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie: 
 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 
 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko dla 

terenu położonego w Brzesku "Osiedle Jagiełły"- głosowano jednogłośnie; 
 zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 

wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi 

umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - głosowano 

jednogłośnie; 
 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, komisja 

stwierdziła, że żaden interes prawny nie został  naruszony- głosowano 

jednogłośnie; 

  

2. Komisja wnioskuje, aby  przystąpić do realizacji budowy wieży widokowej w sołectwie 

Jadowniki na Bocheńcu, ze środków przeznaczonych  w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich objętego Programem LEADER. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja wnioskuje, aby zbadać zapotrzebowanie  na infrastrukturę sportową tj. boiska 

szkolne, place zabaw w sołectwach na terenie Gminy Brzesko, i zgodnie  

z zapotrzebowaniem wykonanie ich z „ dodatkowych środków z Programu LEADER”. 

 Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja zapoznała się z wnioskiem Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego Wsi 

Mokrzyska  o podjęcie Uchwały i nadanie imienia płk. Józefa Koczwary dla zielonego 

Skweru przy PSP w Morzyskach i przychyla się do prośby Stowarzyszenia. Komisja  

wnioskuje ponadto, aby wniosek został wcześniej przedstawiony przez władze 

Stowarzyszenia do zaopiniowania przez zebranie wiejskie sołectwa Mokrzyska. 

Głosowano jednogłośnie 
 

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o skierowanie wniosku do Nadzoru 

Budowlanego Starostwa Powiatowego w Brzesku o wydanie decyzji natychmiastowej 

rozbiórki zrujnowanego budynku przy ul. Czarnowiejskiej, przy wyjeździe z ul. 

Brzezowieckiej. Głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani M.S dot.  kupna gruntu gminnego i na dzień 

dzisiejszy nie widzi żadnych możliwości sprzedaży działki nr 5914 w Jadownikach. 

Głosowano jednogłośnie 
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7. Komisja zapoznała się z wnioskiem P. L i G  dot.  kupna gruntu gminnego i na dzień 

dzisiejszy nie widzi żadnych możliwości sprzedaży działek o  nr  ewidencyjnych 

1127/3,1128/3, 2747/14 mając  na uwadze fakt, że są to tereny atrakcyjne i dochodowe 

dla gminy. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja wnioskuje , aby zgodnie z obowiązująca procedurą przetargową  przeznaczyć 

do sprzedaży działki gminne o nr ewid. 2783, 2784, 2785, 2786, położone w Brzesku – 

głosowano jednogłośnie  

 

9. Komisja wnioskuje, aby wyegzekwować  umowę zawartą przez Kopalnię Piasku 

Jadowniki a Gminą Brzesko o remont ul.Szczepanowskiej. Głosowano jednogłośnie 

  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby sprawdzono  czy Spółka  MLEKSPOL 

posiadała zgodę na transport  wydobywanego kruszywa ul. Szczepanowską  z obszaru 

piaskowni Brzezowiec 2. Głosowano jednogłośnie  

  

11. Komisja wnosi , aby sprawdzono czy w/w  Spółka MLEKSPOL jest zobowiązana  na 

podstawie umowy cywilno – prawnej do naprawienia szkód powstałych z tytułu wywozu 

kruszywa ul. Szczepanowską  z obszaru piaskowni Brzezowiec 2. Głosowano 

jednogłośnie   
 

12. Zapoznano się z pismem Państwa B. dot. remontu mieszkania komunalnego, oraz 

ocenienia i sprawdzenia w jakim stanie technicznym znajduje się budynek przy Pl. 

Żwirki i Wigury. Komisja wyrazi opinię po dokonanej wizji lokalnej w miesiącu 

wrześniu br.” 

 

13.  Komisja  wnioskuje, aby  rozwiązać sprawę udrożnienia i odwodnienia rowu  

i niedrożnej kanalizacji burzowej przy ul.Wschodniej w Jadownikach. Głosowano 

jednogłośnie   
 

14. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  propozycje Wydziału ITK dot. zmian  

w organizacji ruchu polegającego na wprowadzeniu oznakowania pionowego  do ul. 

Gajowej, Jasnej, Wiejskiej, Elektrycznej i Poprzecznej w Brzesku, oraz wprowadzeniu 

ograniczeń tonażowych na w/w ulicach. 

 

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić  do brzeskiej  policji  

o kierowanie ruchem przez Wydział Ruchu Drogowego w momencie wzmożonego ruchu 

w naszej gminie, tj. zastąpienie sygnalizacji świetlnej przez kierującego ruchem 

policjanta. Głosowano jednogłośnie  

 

16. Komisja wnioskuje do  Komendanta  brzeskiej policji o egzekwowanie należytego 

parkowania na terenie Gminy Brzesko, ponieważ kierowcy  parkują w miejscach 

oznaczonych zakazem, np. na Rynku i wokół niego. Głosowano jednogłośnie 

 

17. Komisja wnioskuje, aby policja częściej patrolowała  Rynek i centrum miasta, ponieważ 

bardzo często dochodzi do przypadków spożywania alkoholu w miejscach do tego nie 

przeznaczonych. Głosowano jednogłośnie 

 

 

18. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby wystąpić  do inwestora remontującego 

obejście brzeskiej obwodnicy o wykonywanie prac remontowych poza godzinami 

szczytu. Głosowano jednogłośnie 
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19. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Rady Sołeckiej wsi Jasień dot. stanu 

technicznego budynku po byłej bibliotece w Jasieniu i wnioskuje, aby rozważyć 

możliwość wyburzenia budynku. Głosowano jednogłośnie 

 

20. Wniosek Pana J.Sz. dot. sprzedaży części działki gminnej zostanie rozpatrzony po wizji 

lokalnej w miesiącu wrześniu br. Głosowano jednogłośnie 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca  Komisji Gospodarki 

 Komunalnej Ochrony Środowiska i 

 Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

 

 mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek 

 

 


