PAN GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/2/34/2009/MK

Brzesko, dnia : 19 stycznia 2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu
19 stycznia 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie z zapytaniem do władz
LOK , o dalsze plany względem gruntu na którym znajduje się w chwili obecnej
strzelnica ,pod kątem dalszego sposobu użytkowania na cele statutowe LOKU.
Komisja prosi
o niezwłoczną realizację powyższego wniosku.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje aby niezwłocznie
rozpocząć rozmowy z mieszkańcami
zamieszkałymi w budynku przy ulicy Mickiewicza 68 i 68A , w celu przedstawienia
im propozycji zamiany miejsca zamieszkania wskazując im budynki np./ przy ulicy
Towarowej
i
przedstawienie
wyników
tych
rozmów
komisji.
Głosowano jednogłośnie

3. Komisja wnioskuje aby na najbliższym zebraniu osiedlowym Osiedla Zielonka
przedstawiono mieszkańcom propozycje nowej koncepcji budowy niedużego
budynku komunalnego przy ulicy Rzeźniczej. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja wnioskuje do Burmistrza aby rozważyć i sprawdzić czy w trybie bez
przetargowym można dokonać i przeprowadzić transakcję zamiany nakładów
finansowych remontu budynku poczty przy ulicy Browarnej na budynek przy ulicy
Mickiewicza 68 i 68 A. Głosowano jednogłośnie

5. Komisja dokonała analizy realizacji
grudnia 1008 roku i wnioskuje:

wniosków komisji za okres od czerwca do
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1.) Komisja wnioskuje o potwierdzenie geodezyjnych granic sołectwa
Mokrzyska i Bucze ,zwłaszcza w rejonie BIOSOLID – Głosowano
jednogłośnie
2.) Komisja wnioskuje aby Pan Prezes Spółki BZK zaczął realizować
swoją zaprezentowaną na posiedzeniach komisji i Rady Miejskiej
strategię. Komisja wyraża swoje mocne niezadowolenie min. z
powodu braku informacji o ofercie usługowej ,bonifikatach itp.
przy rozesłanych fakturach VAT
na 2009 rok. Głosowano
jednogłośnie
3.) Komisja wnioskuje o przedstawienie spodziewanych korzyści i
zagrożeń z przekształcenia Spółki BZK w Zakład Budżetowy.
Głosowano6 za, 1 wstrzymujący .
6. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa zapoznała się i
przyjęła do wiadomości pisma:
1.) Pismo mieszkańców Mokrzysk dot. braku zabezpieczenia w budżecie Gminy
na rok 2009 środków finansowych z przeznaczeniem na remont ulicy Na
Stoku.
2.) Pismo Pana Pawła Majda dot. zorganizowania spotkania z udziałem
Burmistrza Brzeska ,Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pracowników
obsługujących parkingi
na temat propozycji dalszego funkcjonowania
parkingów w mieście.
7. Komisja Gospodarki Komunalnej wnioskuje o opracowanie projektu strefy płatnego
parkowania , uwzględniając parkometry , nowoczesne systemy elektroniczne
i
skorzystania przy tym z doświadczeń np. Nowego Sącza ,Tarnowa i innych.
Głosowano jednogłośnie
8. Mając na uwadze rozwój jednostki jak również wywiązanie się z nakazów
Państwowej Inspekcji Pracy , Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa wnioskuje do Pana Burmistrza o rozpoczęcie działań mających na celu
rozbudowę zaplecza i powierzchni komercyjnej a także socjalnej Brzeskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku. Głosowano jednogłośnie
9. Komisja negatywnie jednogłośnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu .
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10. Komisja pozytywnie zaopiniowała zbycie gruntu w trybie bezprzetargowym na
rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich przy ulicy Błękitnej w Brzesku pod
warunkami:
 operacja związana z podziałem gruntu gminnego musi odbyć się w jednym
czasie ,
 wybór firmy geodezyjnej ,koszty podziałowe zainteresowani zakupem
załatwiają we własnym zakresie,
 koszty operatu szacunkowego określającego wartość gruntu zbywanego
ponosi Urząd,
 koszt aktu notarialnego ponoszą nabywcy gruntu,
 złożenie deklaracji w formie pisemnej ze strony wszystkich uczestników
którzy chcą nabyć od Gminy grunt ,że w jednym czasie zobowiązują się
przełożyć ogrodzenie trwałe w celu zapewnienia ładu przestrzennego w
terenie. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący
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