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                                                                                                BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                     GRZEGORZ WAWRYKA 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.2.24.2012.MK                 Brzesko, dnia 17.10. 2012 r. 

 

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

 

1. Po zapoznaniu się z pismem sołtysa i mieszkańców sołectwa Jadowniki dot. 

wyrządzanych w ostatnim czasie szkód przez dziki na terenie sołectwa Jadowniki, 

komisja wnioskuje do Burmistrza o przedstawienie na najbliższej sesji RM w miesiącu 

październiku informacji na temat  prowadzonych działań i ich rezultatów, w związku  

z problemem zniszczeń wyrządzonych przez dziką zwierzynę na przestrzeni 2-3 lat. 

Głosowano jednogłośnie 
 

2. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani B.H. w sprawie dotacji Gminy Brzesko  

w kosztach funkcjonowania placówki opiekuńczej/ żłobek/ i ze względu na ograniczone 

możliwości budżetowe nie widzi w obecnej chwili możliwości  dofinansowania tej 

placówki. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana J.K o wsparcie działań w projekcie 

utworzenia Brzeskiego Biura Interwencji Obywatelskich i wnioskuje do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej  o przesłanie powyższego wniosku  do Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów celem  jego rozpatrzenia. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Zapoznano się z pismem Pana Ł.O w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej  

w Brzesku. Komisja wnioskuje, aby merytoryczny Wydział UM przeprowadził 

konsultacje z mieszkańcami ulicy nt. konieczności zmiany nazwy i propozycji nowej 

nazwy ulicy. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych będą dla Rady 

Miejskiej w Brzesku ważnym wskazaniem do dalszych działań. Głosowano 

jednogłośnie 
 

5. Po przeprowadzonej wizji lokalnej istniejących na terenie Gminy Brzesko kapliczek, 

komisja wnioskuje do Burmistrza o zinwentaryzowanie i zaktualizowanie istniejących 

kapliczek na terenie Gminy Brzesko ze szczególnym zwróceniem uwagi na te, które 

potrzebują pilnego remontu, z wyszczególnieniem stanu własności gruntu na którym 

kapliczka stoi i opracowanie koncepcji renowacji tych obiektów. Głosowano  

jednogłośnie 
 

6. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Głosowano  jednogłośnie 
 

7. Komisja wnioskuje, aby w trybie pilnym rozpoznać możliwości pozyskania środków 

pozabudżetowych na renowację kapliczek : 

 

1) w Szczepanowie na ul. Pielgrzymkowej; 

2) w Jadownikach na ul. św. Prokopa i ul.Podgórskiej; 
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3) na ul. Okocimskiej w Brzesku – kapliczka św. Antoniego; 

4) w Jasieniu na ul.Floriańskiej. 

Głosowano  jednogłośnie 

 

 

8. Komisja opiniuje pozytywnie sprzedaż części gruntu gminnego w niezbędnym jego 

zakresie na rzecz właścicieli działek o numerach 2820, 2821, 2822 położonych przy ulicy 

Bagiennej w Brzesku, w celu umożliwienia budowy ekologicznych przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Warunkiem powyższego jest dokonanie przez zainteresowanych 

podziału geodezyjnego gruntu gminnego na własny koszt (jeżeli jest to prawnie możliwe 

z uwagi na wielkość powierzchni wydzielanych). Pozostałe kwestie związane ze 

zbywaniem gruntu winne być zgodne z obowiązującą procedurą w tym zakresie. 

Głosowano  jednogłośnie 

 

9. Zapoznano się z ofertą Carlsberg Polska SA. sprzedaży Gminie trzech mieszkań  

w celu przeznaczenia ich przez nabywcę tj. UM jako lokale socjalne. Komisja wnioskuje, 

aby Urząd Miejski podjął wstępne rozmowy celem ustalenia warunków ewentualnego 

zakupu tych mieszkań przez gminę. Głosowano  jednogłośnie 

 

 

10. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek pana  P.M. dot. koncepcji ewentualnego 

powstania w Brzesku przedszkola publicznego, z jednoczesnym zabezpieczeniem przy 

tej inwestycji interesów gminy. Głosowano  jednogłośnie 

 

11. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Brzesko w 

Brzesku i wsi Jasień pn.” Jasień- Nowy Świat”. Głosowano  jednogłośnie 

              Przewodnicząca Komisji Gospodarki  

                    Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

                  Rady Miejskiej w Brzesku  

           mgr Katarzyna Pacewicz -Pyrek 

 

 


