
              PAN  

GRZEGORZ  WAWRYKA

                                                                                                             BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/2/58/2010/MK                          Brzesko, dnia :  23.09.  2010 r.

                    

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

1. Komisja wnioskuje  aby umowa najmu z Małopolską Szkołą Wyższą w Brzesku  została 

zawarta na okres do 30 czerwca 2012 roku .Głosowano jednogłośnie

2. Komisja wnioskuje aby  poczynić wszelkie starania  i wspomóc Małopolską Szkołę

       Wyższą  w  Brzesku  w  ewentualnym  pozyskaniu  nowej  siedziby  dla  szkoły  .  

       Głosowano jednogłośnie  

3. Komisja wnioskuje  aby przedłożyć  władzom MSW propozycje nowej lokalizacji  w 

budynku starej poczty  przy ul. Browarnej, wraz z warunkami ewentualnego przejęcia 

budynku przez szkołę. Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja wnioskuje  aby stawkę czynszu dla MSW w Brzesku podnieść do wysokości 

5,50 zł/1m2 powierzchni. Głosowano jednogłośnie  

5. Komisja wnioskuje aby Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku  odzyskała  na 

swoje potrzeby lokal tkzw: ”kwestury”. Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby inwestor przedstawił  koncepcję budowy 

dworca  PKS  w  Brzesku,  wraz  z  wizualizacją  obiektów  obejmującą  plan 

zagospodarowania przestrzennego działki. Głosowano jednogłośnie 



7. Komisja zapoznała  się  i  przyjęła  do wiadomości   pisma  Pani  Janiny Drużkowskiej-

Cader  dot. spraw popowodziowych. Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja  wnioskuje,  aby  złożyć  skargę  do  NSA  na  Małopolskiego  Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w toczącej się sprawie  dworku w Okocimiu i  zaliczeniu tego 

obiektu  jako  zabytek,  co  blokuje   gminie  pozyskanie  środków zewnętrznych.  Takie 

postępowanie  Konserwatora  Zabytków  uniemożliwia  Gminie  remont  tego  budynku, 

który jest perłą naszego regionu. Głosowano jednogłośnie 

9. Komisja  wnioskuje  aby  rozważyć możliwość sprzedaży dworku w Okocimiu wraz z 

towarzyszącą  mu  zabudową,  po  wcześniejszym  zabezpieczeniu  mieszkań  dla 

przebywających tam lokatorów. Głosowano jednogłośnie 

10. Komisja  wnioskuje  aby  podjąć  rozmowy  z  właścicielem  działki  Nr   747/1  w 

Jadownikach,  celem  zakupu  tej  działki  do  zasobu  Gminy  Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie 

11. Komisja dokonała wizji lokalnej w budynku BOSiR i wnioskuje  do Burmistrza Brzeska, 

aby wygospodarować środki  budżetowe w budżecie gminy  na malowanie ścian wokół 

niecki  basenowej  oraz   na  sprawdzenie   i  ewentualną  przebudowę  drenażu  wokół 

obiektu . Głosowano jednogłośnie 

12. Komisja wnioskuje aby w Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  wyodrębnić stanowisko 

trenera  nauki  pływania,co  może  się  wiązać  ze  zwiększeniem  ilości  etatów.  

Głosowano jednogłośnie 

13. Komisja pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:
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  przyjęcia Gminnego programu  usuwania  i unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Brzesko;

 określenia zasad wnoszenia udziałów  do Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

14. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Firmy Przewozowej SK-BUS Sp. j. M.Konopka 

,J.Stachura  dot. zgłaszanych  potrzeb przewozowych.

15. Komisja wnioskuje  o rozważenie potrzeby  budowy gimnazjum po  północnej stronie 

Gminy Brzesko  np. w miejscowości Mokrzyska. Głosowano jednogłośnie 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku

mgr Katarzyna Pacewicz-Pyrek
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