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Nasz znak BR.IX.0064/2/53/2010/JS                         Brzesko dnia :  25 .05. 2010 rok

      Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa Rady Miejskiej  w Brzesku odbytym w dniu  17 maja  2010 roku podjęte  zostały 
następujące wnioski i opinie :

1. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  odcinek  drogi  należącej  do  obecnego 

właściciela byłej Wytwórni Pasz w Brzesku, nabyć do zasobów gminy. 
Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do Burmistrza Brzeska,  by szeroko rozreklamowano sprzedaż węgla 

opałowego przez MPEC, poprzez reklamę na autobusach, przystankach, tablicach sołeckich itp. 
Głosowano jednogłośnie. 

3. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  Kultury  i 

Sportu, podzielił się swoimi wątpliwościami w sprawie zużycia energii cieplnej z przedstawicielami 
Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  i  omówił  ewentualne  zmiany  warunków 
sprzedaży. 
Głosowano jednogłośnie. 

4. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne zabezpieczenie środków budżetowych na 

remont dachu na basenie, celem likwidacji kilkunastu przecieków w dachu na najbliższą Sesję Rady 
Miejskiej  
w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie. 

5. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  na  najbliższej  Sesji  Rady  Miejskiej  w 

Brzesku, Dyrektor BOSiR-u przedstawił Radnym  zakres rzeczowy niezbędnych prac, które należy 
wykonać w celu zabezpieczenia budynku krytej pływalni przed dalszą destrukcją. 
Głosowano jednogłośnie. 

6. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  by  Dyrektor  BOSiR-u  przedstawił  swoje 



propozycje zmian organizacyjnych w zakresie struktury organizacyjnej, Brzeskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.
Głosowano jednogłośnie. 
7. Wniosek

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby niezwłocznie w trybie pilnym, zatwierdził 
projekt  regulaminu  organizacyjnego  BOSiR-u  
z uwzględnieniem przejęcia przez BOSiR zarząd, Orlika, kręgielni oraz innych obiektów. Komisja 
uznaje to za zadanie priorytetowe w tym zakresie. 
Głosowano jednogłośnie. 

8. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o jak najszybsze uszczelnienie okien na krytej 

pływalni. 
Głosowano jednogłośnie. 

9. Wniosek 
Komisja uznaje za konieczne, wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej (odwodnienie) 

budynku krytej pływalni z uwagi na przeciekanie wód gruntowych na całym obiekcie. 
Głosowano jednogłośnie.

10. Wniosek 
Komisja wnosi do Burmistrza Brzeska o pilne przedstawienie  koncepcji przez Dyrektora 

BOSiR-u,  dotyczących  pomieszczeń  związanych  
z zapleczem socjalnym dla pracowników, mając na uwadze zalecenia Powiatowej Inspekcji Pracy. 
Głosowano jednogłośnie. 

11. Wniosek
Komisja zwraca uwagę na konieczność pilnego pomalowania części drewnianej sklepienia 

basenowego nad niecką basenową. 
Głosowano jednogłośnie. 

12. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do Burmistrza Brzeska  o rozważenie możliwości  wybudowania ,bez 

udziału środków gminy, hali pneumatycznej wedle przedstawionego pomysłu Dyrektora BOSiR-u.
Głosowano jednogłośnie. 

13. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  ponownie  do  Burmistrza  Brzeska  o  wykonanie  wejścia  do  krytej 

pływalni od strony ul. Czarnowiejskiej w okolicy Orlika. 
Głosowano jednogłośnie. 

14. Wniosek 



Komisja  uznaje  za  celową,  propozycję  Dyrektora  BOSiR-u,  by  część  administracyjną 
BOSiR-u przenieść do budynku kręgielni. 
Głosowano jednogłośnie. 

15. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  pilny  remont  natrysków  

w szatniach dla klientów basenu. 
Głosowano jednogłośnie. 
16. Wniosek

Komisja  wnioskuje,  by  Dyrektor  BOSiR-u  przedstawił  nowe  koncepcje  wykorzystania 
poszczególnych pomieszczeń na działalność własną lub pod najem. 
Głosowano jednogłośnie. 

17. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  przy  boiskach  do  piłki  plażowej 

wybudować dwa stanowiska prysznicowe oraz toaletę. 
Głosowano jednogłośnie. 

18. Wniosek 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  z  uwagi  na  powyższe  zgłoszone  wnioski, 

Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska  
i  Rolnictwa  o  dokonanie  zmiany  w  budżecie  uwzględniające  zabezpieczenia  środków  na 
zrealizowanie powyższych zadań jako niezbędnych do zabezpieczenia obiektu basenu przed dalszą 
degradacją oraz zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników. 
Głosowano jednogłośnie. 

19. Wniosek. 
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  by  we  współpracy  

z Dyrektorem BOSiR-u pilnie przygotować harmonogram prac do 15 czerwca 2010r. 
Głosowano jednogłośnie. 

19. Wniosek
Komisja  wnioskuje,  by  punkt  czwarty   posiedzenia  z  dnia  17.05.2010r.  przenieść  na 

najbliższe posiedzenie komisji. 
Głosowano jednogłośnie. 

20. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by punkt czwarty posiedzenia komisji z dnia 

17.05.20010r, przedstawić Radnym jako informację na najbliższą Sesje Rady Miejskiej w Brzesku. 
Głosowano jednogłośnie. 
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