PAN GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/2/44/2009/MK

Brzesko, dnia : 16.09. 2009 r.

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

1. Komisja wnioskuje aby w

projekcie budżetu na rok 2010

zabezpieczyć środki

finansowe potrzebne do partycypacji w kosztach przebudowy dróg i parkingów w
obrębie SP ZOZ w Brzesku. Głosowano jednogłośnie

2. Komisja wnioskuje aby wycenić koszty ewentualnego wykupu działek w Jadownikach
o nr. ewid. od 860 do 865,z przeznaczeniem pod obiekt sportowy przy PG w
Jadownikach .Komisja wróci do tematu po uzyskaniu informacji o cenie gruntu.
Głosowano jednogłośnie

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie

udzielenia

pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie w 2009 r.
konserwacji potoku Kowalówka w miejscowości Poręba Spytkowska.

4. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za
I półrocze 2009 roku.

5. Jednogłośnie podjęła komisja wniosek o przeniesienie pkt. propozycje inwestycji do
budżetu Gminy Brzesko na rok 2010 na następne posiedzenie komisji.
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6. Komisja wnioskuje o przywrócenie w Gminie Brzesko podatku od posiadania psów ,a
pozyskane środki z tego podatku przeznaczyć na porządkowanie psich odchodów.
Komisja wnosi aby wymóc od administratorów budynków wielorodzinnych wykaz
osób posiadających psy. Głosowano jednogłośnie

7. Komisja wnioskuje aby w lasach na terenie Gminy Brzesko selektywnie montować
duże i widoczne tablice o zakazie wyrzucania śmieci. Głosowano jednogłośnie

8. Komisja wnioskuje aby radni włączyli się czynnie w propagowanie akcji „Dzień bez
samochodu” w dniu 22.09.2009 r. np. korzystając z komunikacji zbiorowej

i

poprzez wspólną wycieczkę rowerową ulicami miasta .Głosowano jednogłośnie

9. Komisja wnioskuje aby przeprowadzić akcję promującą i informującą mieszkańców
gminy Brzesko gdzie należy wyrzucać zużyte lub niepotrzebne żarówki , świetlówki
itp. Głosowano jednogłośnie

10. Po wysłuchaniu

Prezesa OKS , komisja wnioskuje o zorganizowanie kolejnego

konkursu , który umożliwiłby wsparcie finansowe OKS. Głosowano jednogłośnie

12.Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja przedłużenie umów najmu na czas
nieokreślony działek położonych w Brzesku::

Lp. Nr działki
1

1471
2

-

50,0 m

-

30,0 m

-

25,0 m

2
2

Przeznaczenie

Opis - położenie

Kioski handlowe

Ogród Jordanowski

3
2

2

20,0 m

1316/23

Kiosk handlowy

ul. Starowiejska

2

- 28,0 m

Działek położonych na terenie Gminy Brzesko na okres dwóch lat :
Lp. Nr działki

Przeznaczenie

opis

1

uprawy rolne

obręb Mokrzyska - Bucze

665 i 666 (0,43 ha)
636/5 (1,1 ha)

i wierzba energetyczna

468/2 (0,13 ha)

2

1244/5

uprawy rolne

Jadowniki

uprawy rolne

Mokrzyska-Bucze

1245/5
1246/5 – 0,03 ha
3
854/16 – 1,50 ha

13. Komisja wysłuchała informacji Kierownik Referatu Rolnictwa i Leśnictwa Pani Marii
Zachara na temat postępu prac przy budowie rowów odwadniających w Jadownikach
ul. Boczna i Jasieniu ul. Klonowa - boczna. Głosowano jednogłośnie

Przewodnicząca Komisji
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Miejskiej w Brzesku
mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek

