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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

17 maja 2013 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana A.L , Pani C.K w sprawie 

zawilgocenia budynku.  

2. Komisja negatywnie opiniuje zbycie działki Nr 1634 położonej w miejscowości 

Bucze, równocześnie wnioskuje o udrożenie, oczyszczenie tej działki  

i  pozostawienie jej na majątek gminy.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby do priorytetowych inwestycji 

współfinansowanych przez Gminę Brzesko  i Powiat Brzeski w pierwszej 

kolejności została dokończona budowa chodnika przy ul. Parafialnej  

w Mokrzyskach oraz chodniki i nawierzchnia na  ul. Starowiejskiej 

/kontynuacja/, ul. Staropolskiej i Małopolskiej w Jadownikach. Głosowano 

jednogłośnie.  

4. Komisja po odbyciu wizji lokalnej na wniosek mieszkańca Pana A.C wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o poprawienie nawierzchni przy łączniku ulic Jana Pawła II  

i Okulickiego, przede wszystkim utwardzić nawierzchnię nie pylącym kamieniem, 

zlikwidować wszelkie nierówności oraz skropić emulsją asfaltową.  

Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie na łączniku ulic Jana 

Pawła II i Okulickiego lampy oświetleniowej na istniejącym już słupie. 

Głosowano 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.   

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby odcinek chodnika przy drodze 

powiatowej w miejscowości Bucze, wokół planowanego obeliska został 

wykonany ze środków budżetowych w 2013 roku, przy współudziale gminy  

i powiatu. Głosowano jednogłośnie.  



7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby załatać dziurę w chodniku  

na ul. Brzezowieckiej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby ujednolicić status właścicielski 

ciągu komunikacyjnego wokół szpitala i przyległych mu budynków. Głosowano 

jednogłośnie.  

9. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 

października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży. 

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o skierowanie projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 

października 2001 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4.5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i  w miejscu sprzedaży na najbliższą sesję Rady Miejskiej  

i zaopiniowanie przez radcę prawnego. Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek Pani D.S zamieszkałej  

w Brzesku o umożliwienie jej kupna gruntu gminnego oznaczonego jako działka 

Nr 2740/2 położonego przy ul. Malczewskiego w Brzesku. 

12. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje propozycję Pani R. H-C zamieszkałej  

w Brzesku, o dokonanie zamiany gruntu gminnego zlokalizowanego w jej 

sąsiedztwie na nieruchomość zainteresowanych położonych przy ulicy Armii 

Ludowej w Brzesku w obrębie Publicznego Przedszkola Nr 10.  

13. Po zapoznaniu się w terenie z propozycją Pani M. B-P. zamieszkałej w Brzesku,  

o sprzedaż na jej rzecz części działki Nr 1883/24 na poprawę ukształtowania 

nieruchomości zabudowanej komisja wstrzymuje się z podjęciem pozytywnej 

opinii. Komisja zauważa, że w pierwszej kolejności teren wokół przedmiotowej 

działki winien być w pełni zagospodarowany na cele publiczne, zwłaszcza pod 

kątem uzbrojenia podziemnego. Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana J.O zamieszkałego w 

miejscowości Okocim, przeznaczenia do zbycia przez Urząd Miejski w Brzesku 



działki  położonej w Okocimiu o Nr 469. Głosowano: 5 za, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących się. Radny Krzysztof Ojczyk nie wziął udziału  

w głosowaniu.  

15.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o udzielenie bonifikaty Pani D.M.  

w wysokości 99 % przy przekształceniu w prawo  użytkowania wieczystego 

położonej w Brzesku działki o  Nr 2061 w prawo własności. Ponadto komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska by powyższy wniosek nabrał swoich skutków  

w odpowiedniej procedurze uchwałodawczej w momencie kiedy nadzór prawny, 

napisze rzetelne uzasadnienie faktyczne i prawne i przedstawi to uzasadnienie 

pod obrady przynajmniej dwóch komisji.    

      Głosowano jednogłośnie. 

16. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim.  

17. Komisja pozytywnie opiniuje kierunek zmian w uchwale w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Brzesko składanej przez właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

18. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby bezwzględnie w tym roku 

wykonać zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie pomieszczeń 

socjalnych w Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Głosowano jednogłośnie.  

19. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zatrudnienie kontrolera 

do obsługi parkingów. Głosowano 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

20. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczny remont dachu byłego 

Ratusza, przy ul. Kościuszki 7 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

21. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby sposobem gospodarczym 

wykonać koncepcję ewentualnego wykorzystania budynku po Przedszkolu  w 

Szczepanowie. Głosowano jednogłośnie.  

22. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ustalenie właściciela działek  

o numerach 195, 196, 197 położonych przy ul. Na Wzgórzu w Szczepanowie  

i niezwłoczne wysprzątanie tej działki.  Głosowano jednogłośnie.  

23. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby niezwłocznie zrealizować uchwałę 

Nr XXX/218/2008 z dnia 28 października 2008r. w sprawie upowszechniania 



zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

Brzesko. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

24. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by niezwłocznie załatać dziurę na  

ul. Przemysłowej (bocznej) w płytach betonowych. Głosowano jednogłośnie.  

25. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by niezwłocznie wyburzyć budynek 

przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, ponieważ zagraża zdrowiu i życiu 

mieszkańców. Głosowano jednogłośnie.  

26. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zweryfikować czy piasek 

eksploatowany na ul. Szczepanowskiej w Brzesku jest zgodnie z wystawionymi 

koncesjami. Głosowano jednogłośnie.  

27. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie szczegółowej 

dokumentacji, pism związanych z wypłatą środków na zwrot  jako rekompensatę 

za remont mieszkania przy ulicy Okocimskiej 42/9 wobec ostatniego najemcy 

Pana G. M. Głosowano jednogłośnie. 

28. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie pełnej dokumentacji 

fotograficznej oraz protokołów lokalu przy ul. Okocimskiej 42/9 w Brzesku 

sprzed wynajmu do momentu oddania tego lokalu do zarządcy MZGM-u, celem 

ustalenia ewentualnych poniesionych potencjalnych nakładów na remont tego 

mieszkania. Głosowano jednogłośnie. 

29. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie zapytania prawnego 

opinii prawnej, kto ponosi odpowiedzialność finansową za wypłatę środków jako 

rekompensaty za poniesione nakłady na remont mieszkania przy ul. Okocimskiej 

42/9 w Brzesku w przypadku zawarcia umowy wynajmu niezgodnie z 

przepisami prawa. Głosowano jednogłośnie. 
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