PAN GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/6/53/2009/MK

Brzesko, dnia : 9 marca 2009 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu

Komisji

Rewizyjnej oraz Komisji

Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku
odbytym w dniu 9 marca 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisje zaakceptowały pozytywnie jednogłośnie przedstawione przez Burmistrza
planowane propozycje realizacji remontów chodników na terenie miasta Brzeska
w 2009 roku, z uwagami przedstawionymi w trakcie dyskusji :

 Plac

Kazimierza

Wielkiego

strona

południowa

od

ul.

Chopina

do Sienkiewicza,

 ul. Ogrodowa strona południowa kontynuacja do ul. Jagiełły,
 ul. Zielona - cała,
 ul. Legionów Piłsudskiego od Ogrodu Jordanowskiego w kierunku ulicy
Brzezowieckiej,

 ul. Piastowska przy Technikum do ulicy Brzegowej,
 ul. Czarnowiejska od ulicy Okulickiego do Orlika z parkingiem,
 ul. Browarna od mostu do Arkad - dwa etapy udział Browaru,
 ul. Powstańców Warszawy,
 ul. Nowa,
 ul. Czecha - z nakładką,
 Jasień ul. Mazurkiewicza - ujęta w budżecie gminy na 2009 r. jako zadanie
inwestycyjne.

2. Komisje pozytywnie jednogłośnie zaakceptowały następujące

propozycje nakładek

asfaltowych na drogach na terenie miasta Brzeska w 2009 roku:

 Sięgacze ulicy Konstytucji 3 Maja ul. Piaskowa, ul. Zagłoby,

2
 ul. Przemysłowa do skrzyżowania,
 ul. Nowa wraz z wykonaniem chodnika ,
 Parking koło Domu Nauczyciela

oraz współudział w

modernizacji

nawierzchni drogi - od parkingu do Przedszkola Nr 1 wspólne ze Spółdzielnią
Mieszkaniową w Brzesku,
 Parking na Placu Zwycięstwa,

 ul. Podmiejska - ułożenie destruktu asfaltowego.
3. W razie pozyskania w trakcie roku budżetowego 2009 dodatkowych środków na drogi
i chodniki Komisje jako priorytetowe / jedne z pierwszych do realizacji zadań/
wyznaczają : remont drogi dojazdowej do wzdłuż bloku nr 11 i 8 wraz z parkingami na
ul. Ogrodowej oraz remont parkingu obok bloku nr 5 na ul. Partyzantów.

4.

Komisje pozytywnie zaopiniowały

propozycje remontów /wykonanie nakładek

asfaltowych/ dróg na terenie Sołectw Gminy Brzesko :

 Sołectwo Bucze: droga Skotnik - 400 metrów, droga koło Państwa Baniak
180 metrów.

 Sołectwo Jadowniki : ul. Staropolska-Boczna, ul. Szkolna.
 Sołectwo Jasień –

propozycje : ul. Zielna, ul. Sądecka-Boczna, ul.

Jagodowa i Kamionka ułożenie destruktu asfaltowego, wykonanie parkingu
koło Kościoła Parafialnego lub parkingu koło Cmentarza – ostateczna decyzja
wyboru należy do Sołtysa oraz rady Soleckiej wsi Jasień w ramach środków
jw.

 Sołectwo Okocim: wykonanie parkingu koło hali sportowej.
 Sołectwo Szczepanów : ul. Lubomirskiego koszt około 137 tysięcy złotych,
w tym przypadku zachodzi potrzeba

pozyskania dodatkowych środków

finansowych, aby zadanie zostało zakończone.

 Sołectwo Sterkowiec: ul. Okrężna.
 Sołectwo Poreba Spytkowska : ul. Bystra.
 Sołectwo Wokowice: droga w stronę P.Ciurusia.
 Sołectwo Mokrzyska propozycje: ul. Siostry Katarzyny, parking koło GOSiR,
ul.

Dobrego

Pasterza

do

cmentarza.

Jako

priorytet

wskazano

3
ul. Siostry Katarzyny. Ponadto rozpatrywano sprawę dotyczącą remontu ulicy
Na Stoku, komisje stanęły na stanowisku iż sprawa dot. remontu
przedmiotowej

ulicy

zostanie

rozpatrzona

w

momencie

pozyskania

dodatkowych środków finansowych w roku 2009.

5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna projekty uchwał
w sprawach:

 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi Gminami i Naczelną
Organizacją Techniczną – Rada Tarnowa pn. ”Porozumienie Słoneczna
Małopolska”,

 Zmiany Uchwały Nr VIII(53)95 z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia
systemu stref

na liniach komunikacyjnych

i cen urzędowych

za usługi

przewozowe MPK Spółka z o.o. /dot. cen biletów miesięcznych/.

6. Komisja Rewizyjna zapoznała się z postanowieniem
w

Dąbrowie Tarnowskiej o umorzenie śledztwa

Prokuratury Rejonowej

dotyczącego przekroczenia

uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, byłego Burmistrza Miasta Brzeska
Pana Jana Musiała i nie wnosi zażalenia na powyższe postanowienie. Głosowano
jednogłośnie.

7.

Komisja

zapoznała się odpowiedzią Wojewody Małopolskiego na skargi

Pana

Bogdana Zachara zam. Mokrzyska, w których Pan Zachara wnosi zastrzeżenia do
działań Rady Miejskiej w Brzesku odnośnie rozpatrzenia skargi z dnia 19 listopada
2008 roku na działalność Burmistrza Brzeska – Wojewoda Małopolski stwierdził
prawidłowość działania Rady Miejskiej w Brzesku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

