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      Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 

19 stycznia  2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Spółdzielni Mieszkaniowych, by zweryfikowały 

zaproponowaną cenę za 1m³ ścieków, która wynosi około 13 zł.  jest to 

cena prognozowana  w stosunku do ceny zaproponowanej przez 

RPWiK, w wysokości  6, 10 zł brutto (cena bez dopłat).  

 Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby ilość etatów 

kontrolerów stref płatnego parkowania nie była mniejsza niż 8 osób.  

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby rozważyć możliwość 

częściowego wykorzystania z Placu Kazimierza Wielkiego, jako miejsca 

do parkowania samochodów osobowych. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zatrudnienie firmy 

sprzątającej do obiektów zarządzanych przez BOSiR pod warunkiem 

przyjęcia do niej obecnych pracowników wykonujących zadania  

z zakresu sprzątania pod warunkiem, że kalkulacja ekonomiczna 

wykaże, że to rozwiązanie jest bardziej opłacalne.  

Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyegzekwować od TKKF 

„Sokół” udostępnienie wszystkich pomieszczeń na kręgielni i 

wywiezienie sprzętu z siłowni na bazę BZK. Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by zabezpieczyć środki na 

wykonanie elewacji i ogrodzenia na kręgielni.  

Głosowano jednogłośnie.  



7. Po rozpatrzeniu wniosku  Pana E. Leś dot. sprzedaży przez Gminę 

Brzesko działki  nr 1292/15 o powierzchni 0,9549, której w chwili 
obecnej użytkownikiem wieczystym jest wnioskodawca, komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o utrzymanie dotychczasowego 
statusu  prawa własności przedmiotowej działki.  
Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja rozpatrzyła wniosek dot. wyrażenia przez Gminę zgody na 
wykonanie komunikacyjnego wejścia do mieszkania zlokalizowanego 
przy ul. Matejki 2, poprzez część strychową budynku komunalnego 

położonego w jego sąsiedztwie tj. przy ul. Matejki 4 i wnioskuje aby 
zawrzeć umowę z wnioskodawcą, która zabezpieczy wszystkie możliwe 

interesy gminy.  
  Głosowano jednogłośnie. 

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zanim zostanie zawarta 

umowa z wnioskodawcą p. Witkowskim przedstawić projekt umowy do 
wglądu komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa RM w Brzesku. Głosowano jednogłośnie. 
10. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek  złożony przez pana  

A. Hamowskiego dot. propozycji zamiany działki nr 741/1  

o powierzchni 0,19 ha położonej w Jadownikach na grunt 
zlokalizowany przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku i wnioskuje by 
dokonać podziału gruntu zgodnie z propozycjami Wydziału Geodezji, 

Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa. Głosowano jednogłośnie. 
11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by właścicielom działek  

w rejonie planowanego parku pomiędzy osiedlami Jagiełły i Ogrodowa 
zaproponować wymianę na inne działki. Głosowano jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by przedłużyć  

ulicę Brzezowiecką do wysokości chodnika pomiędzy osiedlami 
Ogrodowa-Jagiełły co spowoduje wzrost wartości przylegających  

działek i udrożni komunikację. Głosowano jednogłośnie.  
13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby przedłużenie ulicy 

Brzezowieckiej wykonać na mocy specustawy.  

Głosowano jednogłośnie.  
14. Komisja zapoznała się z przygotowanymi przez Panią Architekt 

Małgorzatę Bugajską – Pala dwoma koncepcjami podziału gruntu 

gminnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą 11 Listopada a obwodnicą 
Miasta Brzesko. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała do 

realizacji wersję I-szą. Planowany do wydzielenia szlak komunikacyjny 
przylegający od strony południowej do istniejącej zabudowy należy 
pozostawić na majątku Gminy Brzesko, na drogę ogólnodostępną. 

15. Komisja przyjęła do wiadomości pismo LKS „Iska” Szczepanów  
w sprawie częściowego zagospodarowania środków finansowych 
niewykorzystanych w 2010 roku na inwestycje mające związek  

z działalnością klubu. Głosowano jednogłośnie.  
16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by rozważyć możliwość 

zakupu kontenera celem przeznaczenia go na szatnie dla klubu LKS 
„Iskra” Szczepanów. Głosowano jednogłośnie.  



17. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby  wymóc na Zakładzie 

Energetycznym by w trakcie budowy nowych oświetleń zakładano na 
sieci piąty przewód. Głosowano jednogłośnie.  

18. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić do właściciela 
działki na którym stoi budynek byłego kina Bałtyk o utrzymywanie 
porządku wokół tego obiektu. Głosowano jednogłośnie.  

 
19. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  aby Naczelnik Wydziału 

EKiS przedstawił komisji w trybie pilnym, jakie są zasady 

funkcjonowania  i sposobu finansowania szkół muzycznych. 
Głosowano jednogłośnie.  

 
20. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by sukcesywnie i w jak 

najkrótszym terminie zlikwidować dopłaty do ścieków w ten sposób, 

aby ewentualny wzrost kosztów został pokryty przez RPWiK wskutek 
likwidacji nielegalnych poborów, wycieków i innych strat. Głosowano 

jednogłośnie.  
 
21. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by kolejne informacje 

przedstawiane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji były bardziej szczegółowe i w oparciu o dane, które dadzą 
się ze sobą porównywać. Głosowano jednogłośnie.  

 
22. Komisja po przedłożeniu informacji na temat RPWiK w Brzesku  

w temacie wysokości cen za dostarczanie wody i odprowadzenie 
ścieków na rok 2011. stwierdziła, iż informacja jest nierzetelna i nie 
odzwierciedla w żaden sposób faktycznego powodu podniesienia 

stawek cen za wodę i ścieki zaplanowanych przez RPWiK.  
Głosowano jednogłośnie.  
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