PAN GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/2/35/2009/MK

Brzesko, dnia : 3 lutego 2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu
2 lutego 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:
1. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przedstawienie planu wydatków i
inwestycji, jakie Spółka Brzeskie Zakłady Komunalne planuje wykonać w
momencie otrzymania środków finansowych za sprzedaż działki przy ulicy
Solskiego.
Głosowano jednogłośnie
2. Komisja wnioskuje o sporządzenie wykazu nie zamieszkałych od lat mieszkań
będących w zasobach komunalnych i socjalnych ,na wynajem których są
zawarte umowy a faktycznie nie są zamieszkałe przez najemców, i przedłożenie
komisji wzoru umów zawieranych z najemcami. Głosowano jednogłośnie
3.

Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o przedstawienie umów i zasad na
jakich mieszkania komunalne wraz z podaniem podstawy prawnej ,zostały
użyczone policji. Głosowano jednogłośnie

4. Komisja wnioskuje o rozeznanie wśród wynajmujących lokale komunalne np.
biura , a będące w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM i
rozeznanie czy nie da się podjąć negocjacji z najemcami o zamianę tych lokali
na mniejsze , tym bardziej że wynajmują te lokale po preferencyjnych cenach.
Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący
5. Komisja wnioskuje o sprawdzenie przynależności budynku Mickiewicza 31 ,czy
należy on do Zarządu Osiedla Kościuszki-Ogrodowa czy do Zarządu Osiedla
Okocimskie, oraz oficjalne poinformowanie Zarządu osiedla Okocimskie o
wnioskach jakie wpłynęły do Rady Miejskiej dot. propozycji utworzenia w
Budynku Mickiewicza 31 salonu gier na automatach. Głosowano jednogłośnie
6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Brzesko w Obrębie Geodezyjnym Brzesko ,Jasień Okocim.
Głosowano jednogłośnie
7. Komisja wnioskuje aby na Osiedlu Okocimskie , w miejscu wskazanym przez
Zarząd Osiedla i radną Jadwigę Kramer zamontować monitoring .Jednocześnie
komisja wnioskuje aby rozważyć możliwość zamontowania lampy oświetleniowej
i kamery na ulicy Wyspiańskiego w Brzesku .Głosowano jednogłośnie
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8. Komisja wnioskuje o objęcie monitoringiem terenu dworca PKP w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie
9. Komisja wnioskuje aby jak najszybciej przekazać Powiatowi Brzeskiemu środki
finansowe ujęte w budżecie Gminy Brzesko na rok 2009 ,zabezpieczone na
remont i budowę chodników i dróg gminnych administrowanych przez powiat.
Głosowano jednogłośnie
10. Komisja pozytywnie opiniuje ,zgodnie z przedstawioną opinią prawną radcy
prawnego ,zwiększenie zakresu dzierżawy gruntu położonego w Brzesku u zbiegu
ulic Jasnej i Konstytucji 3 Maja do 98 m2 dla Pani Marii Cierniak
zam.Mokrzyska
na okres 3 miesięcy. Jednocześnie komisja wnosi
o
przedstawienie informacji co do sposobu zakończenia sprawy po upływie trzech
miesięcy. Głosowano jednogłośnie
11. Komisja zapoznała się z wnioskami dot. propozycji zbycia i nabycia przez Gminę
Brzesko gruntów , jak również wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału GGMiR
w tym temacie i wnioskuje:
 Przeznaczenie do sprzedaży działek ewidencyjnych od numeru 2775 do
numeru 2786 w ilości 12 sztuk położonych w Brzesku w obrębie ulicy
Bagiennej i Wyspowej, przekazać do opinii na najbliższe zebranie wiejskie
sołectwa Jadowniki – głosowano jednogłośnie
 Przeznaczenie do sprzedaży działki ewidencyjnej numer 278/4 w
Wokowicach - komisja dokona wizji lokalnej przedmiotowej działki ,
 Przeznaczenie do sprzedaży działki ewidencyjnej numer 2518 położonej
w Porębie Spytkowskiej - komisja dokona wizji lokalnej przedmiotowej
działki ,
 Przeznaczenie do sprzedaży działek numer 691)6 i 691)7 położonych w
Buczu - komisja dokona wizji lokalnej przedmiotowych działek .
12. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała propozycje zakupu przez Gminę
Brzesko działki ewidencyjnej numer 4127)13 położonej przy ulicy Podmiejskiej
w Jadownikach na poszerzenie istniejącego szlaku drogowego .
13. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano zakup przez Gminę Brzesko działek
ewidencyjnych numer 483/1,484/1,484/5,473/3,148/1,478/1 położonych w
Sterkowcu przy ulicy Fiołkowej .
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