Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka

Nasz znak BR.IX.0064/2/42/2009/BŁ

Brzesko dnia : 22 .07. 2009 rok

Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 22 lipca 2009 roku
podjęte zostały następujące wnioski i opinie :
1. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza o zmianę decyzji Nr ITK.III/5548/Og-6/07/JM z dnia 22
sierpnia 2007 r. dotyczącej remontu ogrodzenia działki Nr 836/1 przylegającej do ulicy
Grabarskiej w Brzesku i przyzwolenia na remont ogrodzenia zgodnie z wnioskiem
właściciela. Głosowano jednogłośnie.
2. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pani Sylwii Mietła z dnia 19 czerwca 2009 r. i wróci do
tematu w momencie kiedy zostanie przedstawiony projekt budowy sieci kanalizacyjnej przez
wnioskodawcę. Głosowano jednogłośnie.
3. Wniosek
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje dokonanie podziału geodezyjnego gruntu
własności Gminy Brzesko, oznaczonego numerem ewidencyjnym 1282, położonego przy
ulicy Bohaterów Westerplatte w Brzesku w zakresie posiadania przez Pana Andrzeja Jarosza
dla umożliwienia jego uregulowania poprzez zakupienie tego fragmentu działki przez
użytkownika w trybie bezprzetargowym.
4. Wniosek
Komisja pozytywnie jednogłośnie ustosunkowała się co do nie skorzystania z prawa
pierwokupu użytkowania wieczystego oznaczone działką Nr 2339/2 o pow. 0,75 ha pod
warunkiem, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży w/w działki zostaną przeznaczone na
działalność LOK-u brzeskiego.
5. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wniosek Pani Barbary Grynastyl o za zakup
przez Gminę Brzesko działki Nr 81 położonej w Szczepanowie za kwotę 8.000 złotych.
6. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Powiatu w Brzesku z dnia 2 lipca 2009 r. i
postanowiła zaprosić na posiedzenie komisji przedstawicieli Zarządu Powiatu, w celu
przedyskutowania przez nich propozycji związanych z w/w pismem. Głosowano
jednogłośnie.
7. Wniosek

Komisja na jednym z najbliższych posiedzeń szczegółowo zapozna się z propozycjami
przygotowanymi przez administratora płatnych parkingów w mieście, również mając na
uwadze wielogodzinne parkowanie pojazdów na bezpłatnym parkingu. Głosowano
jednogłośnie.
8. Wniosek
Komisja proponuje zamontowanie kamery z rejestratorem przy wejściu do budynku Urzędu
Miejskiego ze względów bezpieczeństwa. Jednocześnie komisja wnioskuje do Burmistrza by
rozważyć możliwość umieszczenia tablic informacyjnych o monitoringu miasta np. na
budynkach gminnych.
Głosowano jednogłośnie.
9. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza o zobowiązanie inwestora do przełożenia kostki
chodnikowej wzdłuż wszystkich ulic w mieście gdzie dokonywano wymiany infrastruktury
technicznej i nie odbieranie w obecnym tragicznym stanie chodników z zapadliskami.
Głosowano jednogłośnie.
10.Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza o koordynowanie i monitorowanie wszelkich prac
remontowych i inwestycyjnych mających miejsce na terenie Gminy Brzesko, a mogących
doprowadzić do destrukcji nawierzchni chodnikowych i ulicznych, jak również dbanie o to,
by firmy dokonując takich remontów przywracały te powierzchnie do stanu pierwotnego.
Głosowano jednogłośnie.
11.Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza by informować wszelkich właścicieli infrastruktury
technicznej przebiegających w ciągach ulicznych o planowanych remontach i budowach dróg
i chodników z wyprzedzeniem czasowym, by uniknąć destrukcji nawierzchni. Głosowano
jednogłośnie.
12. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wynajem Krakowskiemu Bankowi
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Spółdzielczemu lokalu użytkowego o powierzchni 12m w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Brzesku na prowadzenie działalności społecznie użytecznej związanej z realizacją zadań
własnych Gminy na określonych we wniosku z dnia 18 czerwca 2009 r. zasadach.
13. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza o wyznaczenie administratora wiat przystankowych na
terenie Gminy Brzesko oraz określenia zasad wynajmowania powierzchni ogłoszeniowej i
reklamowej na tych wiatach. Głosowano jednogłośnie.
14. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza, aby stworzyć lub wyznaczyć powierzchnie do
zagospodarowania przez tzw. artystów graficiarzy, mając na uwadze na przykład problem
oszpecania miejsc publicznych przez niestosowne napisy, rysunki itp. Komisja proponuje aby
ten problem przepracować we współpracy ze szkołami lub placówkami oświatowymi bądź
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kulturalnymi na zasadzie konkursu na przykład na najciekawszy grafitti. Głosowano
jednogłośnie.
15. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza o uporządkowanie terenu wokół Pomnika przy ulicy
Leśnej w Brzesku poświęconemu poległym w czasie bombardowania pociągu ewakuacyjnego
z Krakowa we wrześniu 1939 roku. Głosowano jednogłośnie.
16. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza, aby na terenach miejskich wokół lamp ulicznych przyciąć
stosownie drzewa i jednocześnie uczulić na ten problem administratorów pozostałych
terenów. Głosowano jednogłośnie.
17. Opinia
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości (pismo) odpowiedź z dnia 12 czerwca 2009
r. Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Brzesku na wniosek mieszkańców ulicy Parafialnej w
Mokrzyskach i mieszkańców ulicy Św. Stanisława w Szczepanowie w sprawie podjęcia
działań zmierzających do budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1340K Mokrzyska Radłów.

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz Pyrek
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