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      Uprzejmie informuję ,  że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  19 marca  2010 roku 
podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Wniosek
Komisja  wnioskuje do Burmistrza Brzeska,  aby wstrzymać procedury związane ze 

zmianą  przeznaczenia  działek  na  parking  na  osiedlu  Jagiełły  
Nr 1097/68, 1097/53, 1097/56 należących do Państwa G. Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek 
Komisja  proponuje ,  aby  w  ramach  uzyskanych   oszczędności  po  przetargach  
przeprowadzonych na remonty dróg wymienionych w  wykazach, za zaoszczędzone  środki 
finansowe  utwardzić sięgacz na ulicy Robotniczej.
Głosowano jednogłośnie.

3. Opinia
Komisja  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwie  drodze 

położonej w Brzesku – Kryształowa.
Głosowano jednogłośnie. 

4. Opinia. 
Komisja  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze 

położonej w Brzesku - Aleja Solidarności. 
Głosowano jednogłośnie. 

5. Opinia 
Komisja  pozytywnie  opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  nadania  nazwy  drodze 

położonej  w  Brzesku  ul.  Perłowa,  według  przebiegu  jak  
w załączniku. 
Głosowano jednogłośnie. 



6. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  o  możliwość  zmiany  organizacji  ruchu  na  skrzyżowaniu  ulic 

Mickiewicza, Browarnej i Pomianowskiej oraz wyjazdu z Placu Kupieckiego, mające na celu 
umożliwienie dogodnego wyjazdu z Placu Kupieckiego pojazdom do 3,5 ton. 
Głosowano jednogłośnie. 

7. Wniosek
Komisja wnioskuje, by opracować plan oraz dokumentację techniczną chodnika na ul. 

Przemysłowej w Brzesku, oraz jeśli to jest możliwe wprowadzenie tej pozycji do budżetu na 
rok bieżący z ewentualnych oszczędności. 
Głosowano jednogłośnie. 

8. Wniosek
Komisja ponownie wnioskuje o zobowiązanie Burmistrza Brzeska do ogłoszenia w 

prasie lokalnej informacji do właścicieli mediów dróg przed remontem kapitalnym dróg. 
Głosowano jednogłośnie. 

9. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  wsparł  poprzez  delegowanie 

negocjatora z ramienia Gminy w rozmowach pomiędzy Zakładem Energetycznym Enion a 
Wspólnotą  Mieszkaniową  przy  
ul. Kościuszki 69 działania mające na celu  uregulowanie zawarcia umowy i określenia stawki 
odpłatności za korzystanie z lokalu przez Zakład. 
Głosowano jednogłośnie.

10. Wniosek
W przypadku braku osiągnięcia konsensusu w negocjacjach o których mowa wyżej, 

Wspólnota  Mieszkaniowa  w  bloku  przy  ul.  Kościuszki  69  i  MZGM  Sp.  z  o.  o.  winni 
skierować do sądu pozew o odszkodowanie za bezumowne i nieodpłatne korzystanie przez 
ENION  z  pomieszczeń  wspólnoty  mieszkaniowej  oraz  domagać  się  wyprowadzenia  z 
budynku Kościuszki 69 stacji trafo na zewnątrz. 
Głosowano jednogłośnie.

11. Opinia
Komisja stoi na stanowisku, aby rzeczoznawca uwzględnił wpływ stacji trafo na cenę 

mieszkania przy ul.  Kościuszki  69/1 w Brzesku oraz podanie  informacji  o  jakie  pomiary 
specjalistyczne chodzi. 
Głosowano jednogłośnie. 



12. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przekazać pismo właściciela posesji 

przy ul. Partyzantów 6 do Komisji Oświaty, by rozważyła możliwość utworzenia placówki 
oświatowej pod w/w adresem. 
Głosowano przy głosach 4 za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.

13. Wniosek 
Komisja wnioskuje, by Burmistrz Brzeska, wystosował pismo do Starostwa 

Powiatowego  w sprawie wspólnego  wystąpienia od Zarządu Dróg Wojewódzkich o pilny 
remont przejazdu kolejowego przy wyjeździe z 
ul. Starowiejskiej na ul. Solskiego. Głosowano jednogłośnie. 

14. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  wsparcie  społeczności  Jadownik  w 

sprawie  starań  o  wykonanie  projektu  chodnika  przy  
ul. Staropolskiej.
Głosowano jednogłośnie. 
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