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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu   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. Komisja  zapoznała się i  przyjęła do wiadomości  :

 skargę  Pani  Urszuli  Knap  zam.  Brzesko   na  pracowników   Wydziału 

Infrastruktury Technicznej i Komunalnej ,

 odpowiedź  na pismo do   Pana  Henryka Chruściela  zam. Sterkowiec dot. 

dobudowania oświetlenia   ulicznego  przy ulicy Promiennej  i  Fiołkowej  w 

Sterkowcu.

 Odpowiedź  MZGM  dotycząca różnicy pomiędzy wskazaniem  wodomierza 

głównego  a suma wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych 

mieszkaniach  przy ulicy Ogrodowej nr 6.

2. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano   wniosek  dotyczący  przedłużenia   umów 

dzierżaw działek położonych na terenie Gminy Brzesko :

 Działka  nr  1411/205  stanowiącą  parking  0,06  ha  w  Brzesku  przy  ulicy 

Mickiewicza  na okres 2 lat  - 2010 roku 

 Działka Nr  1629/15  stanowiącą uprawy rolne 4,42 ha w obrębie Mokrzyska-

Bucze na okres 2 lat ,



 Działka Nr 854/16 stanowiącą uprawy rolne  0,14 ha  w obrębie Mokrzyska-

Bucze na okres 2 lat  -2010 roku 

 Działka Nr 1164/3  stanowiącą uprawy warzyw 0,06 ha  w obrębie Brzeska 

ul.Kwiatowa  do 2011 roku 

3. Komisja wnioskuje  aby w blokach  w których są duże różnice  w zużyciu wody 

pomiędzy  wodomierzem  głównym   a  wodomierzami  indywidualnymi  ,  rozważyć 

możliwość  zainstalowania podliczników  na każdym pionie .Komisja uważa iż należy 

zwiększyć częstotliwość kontroli   i odczytu liczników wody  , jednocześnie należy 

uświadomić mieszkańców iż   okradają się nawzajem  a koszty  ponoszą wspólnie. 

Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja pozytywnie jednogłośnie   zaopiniowała   przeznaczenie do sprzedaży :

 działki ewidencyjnej  nr 278/4 położonej w Wokowicach ,

 działki ewidencyjnej  nr 2518 położonej  w Porębie Spytkowskiej ,

 działek ewidencyjnych nr 691/6 i 691/7  położonych w Buczu .

5. Komisja  wnioskuje  aby  stosowny  Wydział   UM  przygotował    na  następne 

posiedzenie komisji    analizę   prawną  ,ze  wskazaniem  terenu   i  możliwości 

wybudowania  budynku      mieszkalnego,  komunalnego   na  zasadach partnerstwa 

publiczno-prywatnego. 

Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała propozycje Wydziału ITK w sprawie 

dokonania  zamiany  części   działki  na  Placu  Żwirki  i  Wigury  pomiędzy  Gminą 

Brzesko a Panem Kazimierzem   Kuralem.
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7. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano 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 zo.o. / dot. cen  biletów  miesięcznych/

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Katarzyna  Pacewicz- Pyrek
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