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Nasz znak BR.IX.0014.2.33.2013.JS                         Brzesko dnia :  03.07.2013 rok 
 

Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytym w dniu 2 lipca 2013 roku podjęte zostały następujące wnioski:  

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z prośbą o regulację potoku Kowalówka 

na odcinku od skrzyżowania ulic Bocheńskiej i Tęczowej  do ul. Kasztelana Spytki 

i ul. Skalnej w Porębie Spytkowskiej. Równocześnie komisja wnosi o bieżące 

utrzymanie w należytym stanie nadbrzeża i przepustów na tym odcinku. 

Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, wnioskuje aby wystąpić do Zarządu 

Dróg Powiatowych w Brzesku o wykonanie nowych przepustów drogowych 

poprzecznych pod drogą powiatową i remont nieczynnych przepustów  

( ul. Bocheńska, ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej) oraz wycięcie drzew 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu na ul. Kasztelana Spytki rejon tzw. „dworu”. 

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby udrożnić rowy melioracyjne, 

które przebiegają przez miejscowość Jasień. Głosowano jednogłośnie. 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do GDDKiA  

o skierowanie część wód poza rejon ulicy Klonowej w Jasieniu i stworzenie 

polderu, który przyjmie wody z E4 i zjazdu z autostrady. Głosowano 

jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podłączenie studzienki przy  

ul. Chmielnej do ul. Kołłątaja w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uregulowanie w początkowym 

odcinku rowu przy ul. Źródlanej w Szczepanowie i oczyszczenie go na całej 

długości (od strony ul. Pielgrzymów poprzez ul. Szkolną). Głosowano 

jednogłośnie.  



7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zabezpieczyć środki  

w przyszłorocznym budżecie kwot na uregulowanie cieków wodnych itp. 

Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o skierowanie pisma do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Brzesku, aby przy udziale przedstawicieli sołectw, osiedli 

dokonać przeglądu i ewentualnej naprawy przepustów, rowów, mostów przy 

drogach powiatowych. Głosowano jednogłośnie. 

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na ul. Wiejskiej przy posesjach 

133, 135, 137 opracować możliwości rozprowadzenia cieków wodnych, aby 

zapobiec sytuacją jakie mają miejsce podczas wszystkich większych opadów. 

Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja nie zaopiniowała sprzedaży gruntu działek o numerach: 848/22, 849/6, 

852/15, 1250/11, 1250/13, 1250/14, 1250/23, 1250/25, 1250/29, 1250/30,  

852/14, 853/12, 854/12 zgodnie z obecnym przeznaczeniem pod zabudowę 

wielorodzinną wraz z dokumentacją na osiedlu Solskiego  

w Brzesku. Głosowano: 2 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się.  

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby rozwiązać problem odwodnienia 

kanalizacji burzowej przy ul. Szkolnej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie. 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Powiatu Brzeskiego o 

przepięcie kanalizacji burzowej z ul. Staropolskiej  

w Jadownikach do rowu, który biegnie pod chodnikiem przy ul. Środkowej  

w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wykonać w pierwszej kolejności 

przegląd i konserwację kanalizacji burzowych na terenach do których doszło do 

podtopień. Głosowano jednogłośnie.  
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