
      Brzesko dnia 18 września 2013 r. 

 

                 Burmistrz Brzeska  

                  Grzegorz Wawryka  
 

 

 

Nasz znak: BR.IX.0014.2.35.2013.MK 

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

18 września 2013 r. podjęte zostały wnioski i opinie : 

 

 

1. Komisja wnioskuje, aby na ulicy Podmiejskiej w Brzesku  jak najszybciej naprawić 

dziury w jezdni powstałe w czasie  ulewnego deszczu w dniu 21 czerwca br.  

Głosowano jednogłośnie  

 

2. Komisja wnioskuje  by po uzyskaniu niezbędnych zgód od mieszkańców ul. Brzeskiej 

jak najszybciej przystąpić do regulacji cieków wodnych odprowadzających wody 

opadowe. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja wnioskuje  o  lepsze oznakowanie skrzyżowania ul. Biznesowej i Przy Rondzie 

ze szczególnym  uwzględnieniem usytuowania znaku „ STOP” od strony McDonald's  

i poprowadzenia ciągłej poziomej linii oznakowania drogi z pierwszeństwem przejazdu. 

 Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja wnioskuje, aby niezwłocznie  oczyścić chodnik wzdłuż ulicy Solskiego z piasku 

i trawy. Głosowano jednogłośnie 

 

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do zarządcy drogi ul. św. 

Stanisława w Szczepanowie o niezwłoczne udrożnienie  przydrożnych rowów  na 

odcinku od kościoła do cmentarza. Głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przychylić się  do wniosku i zrzec się 

wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej na części działki nr 3432/1 

własności Gminy Brzesko położonej w Jadownikach w związku z ustanowieniem przez 

Sąd służebności drogi koniecznej stanowiącej  fragment ul. św. Prokopa. Głosowano 

jednogłośnie 
 

7. Komisja negatywnie  opiniuje wniosek PKP dot. przejęcia na rzecz Gminy Brzesko  

budynku stacji PKP w Jasieniu w trybie przedstawionym przez PKP. Jednocześnie  

komisja proponuje zainteresowanym stronom tj. mieszkańcom i PKP, aby przedmiotowy 

budynek został przekazany w formie darowizny na rzecz powołanej fundacji lub 

stowarzyszenia. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o przeznaczenie  do sprzedaży w drodze przetargu 

nieograniczonego działki ewidencyjnej o nr 1411/188 położonej w Brzesku przy  ul. Pod 

Sadem. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący 

 

9. Komisja zapoznała się z wnioskiem dot. przejęcia na majątek Gminy Brzesko w formie 

darowizny nieruchomości  nr 2461/16 położonej przy ul. Trakt Królewski w 

Morzyskach, która stanowi dojazd do działek budowlanych będących własnością 



prywatną i postanowiła na kolejnym posiedzeniu dokonać wizji lokalnej na gruncie. 

Głosowano jednogłośnie 
 

10. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty w sprawach: przeprowadzenia 

konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy: Sołectwa Jasień i Osiedla 

Kościuszki – Ogrodowa oraz dostępności boiska sportowego w miejscowości 

Szczepanów 

 

11. Komisja pozytywnie  opiniuje wersję nr 1 zjazdu publicznego z ul. Wyspiańskiego do 

posesji o nr. ewid. 2714 na której planowana jest budowa  gabinetu lekarskiego. 

Jednocześnie komisja wnioskuje, aby docelowo ciąg pieszy miedzy ul. Wyspiańskiego i 

Malczewskiego został przekształcony w ciąg pieszo- jezdny. Głosowano jednogłośnie 

 

12.  Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego przedłużenia umowy dzierżawy dla 

POLKOMTEL Spółka z o.o komisja wnioskuje, aby zaproponować nowe warunki  

cenowe, korzystniejsze dla Gminy w wysokości 500 zł netto od każdej dodatkowej 

anteny. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący 

 

13. Komisja wnioskuje, aby na ul. Bujaka w środkowej jej części przyciąć  rosnące  przy 

drodze drzewo. Głosowano jednogłośnie 

 

14. Komisja przyjęła propozycję MOK, aby zlikwidować świetlicę przy ul. Browarnej ze 

względu  na niska liczbę uczestników. W zamian za to zorganizować zajęcia 

pozalekcyjne dwa razy w tygodniu. Głosowano jednogłośnie 

 

15. Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko  za I 

półrocze 2013 r. Głosowano jednogłośnie 

 

16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o przekazanie z Funduszu   Alkoholowego 

środków finansowych na zakup fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej. Głosowano 

jednogłośnie 
 

Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Katarzyna  Pacewicz  Pyrek 

 


