
P R O T O K Ó Ł  NR  26/ 2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego  

w dniu :  2 lipca  2013  roku. 

 
 

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie 

według załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna 

Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji GKOŚiR. Witając zebranych, przedstawiła porządek 

posiedzenia, który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie.  

Proponowany porządek posiedzenia komisji KGOŚiR został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Wizja lokalna komisji wybranych terenów popowodziowych na terenie miasta i sołectwach 

Gminy Brzesko.  

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Proponowany porządek posiedzenia komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Wizja lokalna komisji wybranych terenów popowodziowych na terenie miasta i sołectwach 

Gminy Brzesko.  

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Ad. 1 Wizja lokalna komisji wybranych terenów popowodziowych na terenie miasta i 

sołectwach Gminy Brzesko. 

Przewodnicząca komisji GKOŚiR Katarzyna Pacewicz-Pyrek, poinformowała, że na komisję 

trafiły dwa pisma od mieszkańców w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej. Odczytała pisma 

od Pani J.Cz oraz Pani A.K.  

Po przeprowadzonych wizjach lokalnych przedstawiono następujące wnioski komisji GKOŚiR 

oraz komisji Rewizyjnej: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych z prośbą o regulację potoku Kowalówka na odcinku od skrzyżowania ulic 

Bocheńskiej i Tęczowej  do ul. Kasztelana Spytki i ul. Skalnej w Porębie Spytkowskiej. 

Równocześnie komisja wnosi o bieżące utrzymanie w należytym stanie nadbrzeża i przepustów 

na tym odcinku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, wnioskuje aby wystąpić do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Brzesku o wykonanie nowych przepustów drogowych poprzecznych pod drogą 



powiatową i remont nieczynnych przepustów  

( ul. Bocheńska, ul. Graniczna w Porębie Spytkowskiej) oraz wycięcie drzew zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu na ul. Kasztelana Spytki rejon tzw. „dworu”. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby udrożnić rowy melioracyjne, które przebiegają 

przez miejscowość Jasień. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do GDDKiA  

o skierowanie część wód poza rejon ulicy Klonowej w Jasieniu i stworzenie polderu, który 

przyjmie wody z E4 i zjazdu z autostrady. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podłączenie studzienki przy  

ul. Chmielnej do ul. Kołłątaja w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uregulowanie w początkowym odcinku rowu przy 

ul. Źródlanej w Szczepanowie i oczyszczenie go na całej długości (od strony ul. Pielgrzymów 

poprzez ul. Szkolną). Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zabezpieczyć środki  

w przyszłorocznym budżecie kwot na uregulowanie cieków wodnych itp. Głosowano 

jednogłośnie.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o skierowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Brzesku, aby przy udziale przedstawicieli sołectw, osiedli dokonać przeglądu  

i ewentualnej naprawy przepustów, rowów, mostów przy drogach powiatowych. Głosowano 

jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na ul. Wiejskiej przy posesjach 133, 135, 137 

opracować możliwości rozprowadzenia cieków wodnych, aby zapobiec sytuacją jakie mają 

miejsce podczas wszystkich większych opadów. Głosowano jednogłośnie.  

 

Na tym posiedzenie komisji Rewizyjnej zostało zakończone.    

Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 12:30 

 

         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                       Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                                                                           LESZEK KLIMEK 
 

 
 Protokołowała 

                                                                         
Joanna Szczepka 

       Przewodnicząca Komisji 
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