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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

16 października 2013 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości wnioski Zarządu Osiedla Kopaliny Jagiełły do 

projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2014.  

2. Komisja przyjęła do wiadomości wnioski Rady Sołeckiej Poręby Spytkowskiej do 

projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2014.  

3. Komisja zapoznała się z pismem Pana K.W w sprawie wydzielenia pasa drogi -

przecznica ul. Bujaka równoległa do ul. Staropolskiej.  

4. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

Nr 2 w Brzesku dot. zmiany przebiegu granicy działki szkolnej o nr 1100/32, oddala 

zaopiniowanie wniosku, do następnego posiedzenia komisji po dokonaniu wizji 

lokalnej. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami następujących spraw: uregulowania stanu 

prawnego działki ewidencyjnej o nr 743/3 położonej przy  

ul. Jasnej w Brzesku; zakupu działki gminnej zainteresowanej strony o nr 1720/1, 

1720/2 położonych w Porębie Spytkowskiej przy ul. Bursztynowej, oddala 

zaopiniowanie wniosków, do następnego posiedzenia komisji po dokonaniu wizji 

lokalnej. Głosowano jednogłośnie.  

6. Po zapoznaniu się z pismem mieszkańców ulicy Wakacyjnej i Jesiennej w Brzesku, 

komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na ulicy Wakacyjnej, Jesiennej oraz 

Wodnej w Brzesku poprawić doraźnie nawierzchnię dróg kruszywem.  

Głosowano jednogłośnie.  

7. Po zapoznaniu z pismem z Zarządu OSP Szczepanów, komisja wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o ewentualny zakup najpotrzebniejszych sprzętów Jednostce 

Operacyjno Technicznej w Szczepanowie w miarę posiadanych wolnych środków  

w budżecie. Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie w roku 2014,  remontu dachu 

na budynku dawnego Ratusza Miejskiego. Głosowanie jednogłośnie.  



9. W związku z budową łącznika północnego, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska 

o przygotowanie koncepcji uruchomienia terenów inwestycyjnych znajdujących się  

w Buczu oraz Mokrzyskach poprzez docelowe stworzenie parku przemysłowego, 

uzbrojonego w drogi i wszystkie potrzebne media. Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by jak najszybciej wykonać remont dachu 

na sali gimnastycznej, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by budżecie na rok 2014, jako zadanie 

priorytetowe ująć kontynuacje budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 

Jednocześnie komisja wnioskuje, aby kontynuację budowy hali sportowej przy PSP  

Nr 3 w Brzesku pozyskać środki na przykład z „Totalizatora”. Głosowano 

jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie chodnika na ulicy 

Przemysłowej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na następne posiedzenie komisji 

przedstawić wnioski powołanego przez Burmistrza Brzeska Zespołu ds. oceny 

funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie Gminy 

Brzesko na rok 2014 współfinansowania inwestycji prowadzonych przez Gminę  

i Powiat. Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o remont chodnika i nawierzchni przy ul. 19 

Stycznia w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  
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