Brzesko dnia 21 sierpnia 2013 r.
Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka

Nasz znak: BR.IX.0014.2.34.2013.MK
Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu
21 sierpnia 2013 r. podjęte zostały wnioski i opinie :
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu
pomnika przyrody.
2. Komisja zapoznała się z pismem Państwa ML i AW zam. Brzesko dot. wykonania rowu
odwadniającego przebiegającego wzdłuż ul. Brzeskiej oraz obszernymi wyjaśnieniami ze
strony UM do przedstawionego pisma. Komisja na swoim najbliższym posiedzeniu
w miesiącu wrześniu br. dokona wizji lokalnej przedmiotowych terenów. O terminie
odbycia wizji poinformowani zostaną również zainteresowani mieszkańcy.
Głosowano jednogłośnie.
3. Zapoznano się z wnioskiem mieszkańców Państwa EP i ML zam. Brzesko
o przeprowadzenie wizji lokalnej przepustów odwadniających wykonanych wzdłuż
ul.Kasztanowej i Leszczynowej w Okocimiu. Komisja wysłuchała obszernych wyjaśnień
ze strony pracowników UM do pisma i zawnioskowała iż na najbliższym posiedzeniu
w miesiącu wrześniu br. dokona wizji lokalnej przedmiotowych terenów. O terminie
odbycia wizji poinformowani zostaną również zainteresowani mieszkańcy.
Głosowano jednogłośnie.
4. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Państwa EP i ML dot. wskazania
i przedstawienia dokumentacji w sprawie toczącego się postępowania dot. regulacji
rowów odwadniających przebiegających wzdłuż ul. Leszczynowej, Brzeskiej,
Podmiejskiej, Brzegowej i Piastowskiej i wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o przygotowanie przez merytoryczny wydział UM stosownej odpowiedzi mieszkańcom.
Głosowano jednogłośnie.
5. Komisja zapoznała się z wnioskiem Państwa AiMT o wydanie opinii w sprawie
możliwości realizacji zjazdu publicznego do prywatnej posesji, przyjęła do wiadomości
wyjaśnienia pracowników UM i postanowiła dokonać na najbliższym posiedzeniu
komisji wizji lokalnej na gruncie. Głosowano jednogłośnie.
6. Komisja wyraziła zgodę na funkcjonowanie na terenie Placu Targowego rozgłośni
radiowej na okres pół roku. Głosowano 6 za, 1 przeciw
7. Komisja wnioskuje o przedstawienie treści propozycji ewentualnej umowy
z wnioskodawcą jw. i wielkości kwot za udostępnienie miejsca na Placu Targowym.
Głosowano jednogłośnie.
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8. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani LG dot. dokonania poprawek na otwartym
skrzyżowaniu ul. Leśnej i Wiejskiej w Brzesku. Na kolejnym posiedzeniu komisja
dokona wizji lokalnej na gruncie.
9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby na posiedzenie komisji w miesiącu
wrześniu merytoryczny Wydział UM przedstawił komisji zestawienie przychodów
i kosztów wynikających ze sprzedaży mieszkań komunalnych z 90 % bonifikatą.
Głosowano jednogłośnie.
10. Komisja wnioskuje o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji kompleksowej
informacji na temat stanu prawnego budynku przy ul. Kościuszki 2 oraz możliwości
uzyskania odszkodowania
przez gminę za bezumowny okres korzystania z
nieruchomości przez okres 10 lat. Głosowano jednogłośnie.
11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o współfinansowanie zakupu przez Gminę
Brzesko niezbędnego sprzętu, średniego zestawu ratownictwa technicznego dla potrzeb
OSP Jadowniki. Głosowano jednogłośnie.
12. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek OSP Jadowniki o zabezpieczenie w budżecie roku
2014 środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych w budynku remizy
OSP. Komisja zwraca się do Prezesa OSP Jadowniki o pozyskanie środków na to
zadanie również od sponsorów. Głosowano jednogłośnie.
13. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana MD zam. Jadowniki dot. prowadzonych
prac remontowych na rzece Grodna w Jadownikach, uzyskała również wyczerpujących
wyjaśnień do pisma ze strony sołtysa wsi Jadowniki.
14. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek dotyczący przedłużenia umowy najmu lokalu
użytkowanego przez Telekomunikację Polską S.A. w budynku Domu Kultury w
Sterkowcu na okres 3 lat. Komisja wnioskuje ponadto o uzyskanie większych dochodów
z tego tytułu dla gminy poprzez podwyżkę czynszu. Głosowano jednogłośnie.
15. Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego budynku nieczynnego dworca kolejowego w
Jasieniu komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby merytoryczny wydział UM
wyraził opinię jakie faktyczne konsekwencje poniesie gmina po ewentualnym przejęciu
budynku na majątek gminy. Głosowano jednogłośnie
16. Komisja zapoznała się z propozycją zmiany rozkładów jazdy autobusów MPK
w Brzesku.
17. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby w roku przyszłym zlikwidować dotację z
budżetu gminy dla MPK. Głosowano 5 za, 1 przeciw
18. Komisja wnioskuje aby na ul.Legionów Piłsudskiego wymalować( poprawić) nowe linie
oddzielające miejsca parkingowe od ulicy. Głosowano jednogłośnie
19. Komisja wnioskuje aby uprzątnąć teren pomiędzy ul.Ogrodową a Osiedlem Jagiełły
wykorzystywany wcześniej na ”letni basen”. Głosowano jednogłośnie
20. Komisja wnioskuje o zobowiązanie właścicieli działek położonych pomiędzy blokiem
Nr 9 na Os. Jagiełły a Urzędem Skarbowym do ich wykoszenia. Głosowano
jednogłośnie
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21. Komisja wnioskuje aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku o
wykonanie udrożnienia rowów przydrożnych w Szczepanowie przy ul. św. Stanisława.
Głosowano jednogłośnie
22. Komisja wnioskuje o zamontowanie lustra przy wyjeździe na skrzyżowaniu drogi
Pomianowskiej i Kryształowej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
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