
P R O T O K Ó Ł  NR  8/2011 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu: 

4  lipca  2011 roku 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie według 

załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna Katarzyna 

Pacewicz Pyrek Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek 

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

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła porządek 

posiedzenia Komisji GKOŚiR oraz poddała go pod głosowanie.  

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, jak niżej. 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Wyjazd do oczyszczalni ścieków w Sterkowcu. 
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski, rozpatrzenie pism skierowanych do komisji, 

zaopiniowanie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej.  

 
Ad.  1 Wyjazd do oczyszczalni ścieków w Sterkowcu.  
Komisja udała się na wizję lokalną.  

Godzina 10:00 komisja po wizji rozpoczęła obrady.  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła poniższy wniosek i 

poddała je pod głosowanie:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w planach finansowych gminy ująć 

rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sterkowcu.  

Głosowano jednogłośnie.  

Ad. 2.  
Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek poinformowała, że protokół  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
z  dnia 10  czerwca  2011 roku wyłożone zostały w Biurze Rady Miejskiej. W związku   
z czym  zapytała, czy do protokołów są uwagi i wnioski? Członkowie Komisji nie wnieśli uwag 
do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała je pod głosowanie.  
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
Naczelnik Wydziału GGMiR UM w Brzesku Józef Makuch, przedstawił następujące 

sprawę: Pan Ryszard Nawrocki wraz z mieszkańcami wsi Jasień z rejonu ulicy Wiedeńskiej 

zabiegają od dwóch lat o to, aby Gmina  wykupiła od osoby fizycznej grunt celem 

wybudowania ścieżki łączącej ulicę Wiedeńską z drogą krajową numer 4 .Uzasadniają, iż 

powstanie tej ścieżki umożliwiło by dotarcie mieszkańców w krótkim czasie do przystanku, 

który znajduje się przy D.K. 4. Teraz mieszkańcy muszą dochodzić do przystanku drogą 



okrężną. Problem jest w tym, iż do tej pory wniosek ten nie został poparty ani przez Radę 

Sołecką w Jasieniu (wydano opinię negatywną w formie uchwały) , ani sprawa ta nie była 

przedmiotem omówienia na Zebraniu Wiejskim w Jasieniu. Jednak Ci mieszkańcy 

zawnioskowali o to, aby kwestia wykupienia gruntu  

i urządzenia ścieżki była przedmiotem opiniowania przez radnych miejskich.  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek przedstawiła poniższy wniosek  

i poddała je pod głosowanie; 

Komisja zaoponowała wniosek mieszkańców wsi Jasień w kwestii budowy ścieżki łączącej 

ulicę Wiedeńską z trasą drogą krajową Nr 4, negatywnie z uwagi na zaprezentowane 

stanowisko przez Radę Sołecką w Jasieniu uchwałą Nr 3/2011. 

Głosowano jednogłośnie.   

Następnie Inspektor UM w Brzesku Józef Gondek przedstawił sprawę pisma pana 

Tomasza Gawendy w sprawie działki Nr 1468 położoną w Jasieniu o zajęcia stanowiska  

w kwestii rozwiązania problemu dostępu do nieruchomości. Następnie przedstawiono sprawę 

działek w Okocimiu przy ul. Cesarski Gościniec- w sprawie dokonania zakupu przez Gminę 

gruntu stanowiącego drogę dojazdową do zabudowań.  

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Pacewicz Pyrek, zaproponowała, aby sprawa 

działki Nr 1468 położoną w Jasieniu, została przełożona na następne najbliższe posiedzenie 

komisji, ponieważ nie ma Naczelnika ITK Bogdana Dobranowskiego, który by przedstawił 

swoje stanowisko.   

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zaproponować właścicielom działek  

o numerach ewidencyjnych: 29, 30, 31, 32, 33/3, 34/2 i 36  w miejscowości Okocim by  

z własnej inicjatywy dokonali podziału gruntów  

i przekazali na rzecz Gminy Brzesko w formie nieodpłatnej, celem utworzenia drogi.  

Głosowano jednogłośnie.  

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.   
Posiedzenie trwało od godziny 900 do godziny 1030 
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