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      Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 

16 lutego  2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

1. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przeprowadzić zmiany 

trasy przejazdu wg. nowego rozkładu jazdy linii nr 9 Brzesko-Okocim, 

biorąc pod uwagę propozycje Spółki MPK Brzesko w tym zakresie. 

Głosowano jednogłośnie.  

2. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przeprowadzić zmiany  

w rozkładach jazdy zgodnie z propozycją złożoną przez Spółkę MPK. 

Głosowano jednogłośnie.   

3. Wniosek  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by szeroko rozpropagować 

informację o nieodpłatnym zbieraniu przez MPEC biomasy. Wykonać to 

należy niezwłocznie, ponieważ rozpoczyna się sezon przycinania drzew  

i krzewów. Komisja proponuje, aby rozpropagować ten temat zwłaszcza 

poprzez ogłoszenia parafialne.  

Głosowano jednogłośnie.   

4. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wygospodarować w nowej 

bibliotece pomieszczenie lub jego część na przechowywanie strojów 

ludowych, będących po opieką Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Głosowanie jednogłośnie. 

5. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zakupić potrzebną ilość 

koszy, dystrybutorów mydła, żaluzji itp. wyposażeń do nowo 



wybudowanego Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego zgodnie 

z zgłaszanym zapotrzebowaniem przez MOK i PiMBP w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie.  

6. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przełożyć całą kostkę 

otaczającą nowy budynek Regionalnego Centrum Kulturalno-

Bibliotecznego. 

Głosowano jednogłośnie.  

7. Opinia 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 14.02.2011r. w sprawie 

zapotrzebowania na budowę oświetlenia ulicznego. Powyższe wnioski będą  

brane pod uwagę przy podziale środków finansowcy na ten cel.  

8. Opinia 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 14.02.2011r. Pani M.G  

w sprawie utrudnień występującymi podczas modernizacji Rynku 

brzeskiego.  

9. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dokończenie zmiany części 

studium miasta Brzeska, w celu utworzenia korytarza komunikacyjnego 

północ-południe, łączącego zjazd autostrady z drogą na Nowy Sącz, celem 

dalszego uchwalenia planu na tym obszarze.  

Głosowano jednogłośnie. 

10. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przystąpić do opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do firmy 

CAN-PACK. Głosowano jednogłośnie.  

 

11. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by podjąć kroki aby wyłączyć 

spod zabudowy mieszkaniowej i każdej innej, tereny zagrożone 

osuwiskami oraz tereny  zalewowe.  

Głosowano jednogłośnie.  

 



 

12. Opinia 

Komisja nie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny aktualności 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Brzesko i miejscowości planów zagospodarowania przestrzennego.  

Głosowano: 2-za, 1-wstrzymujący, 2-przeciw.  

13. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na następne posiedzenie 

przygotować wszystkie wnioski, dotyczące zmian opracowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz informację 

na temat etapu studium dla korytarza drogowego.  

Głosowano jednogłośnie.  

14. Opinia  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 24.01.2011r. od Pana J.G  

w sprawie przywrócenia komunikacji na ul. Mazurkiewicza przez tzw. 

„kładkę”. Komisja uda się na wizytę lokalną w w/w sprawie na 

najbliższym posiedzeniu komisji. 

15. Opinia 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 19.01.2011r. w sprawie 

wniosków do tegorocznego budżetu mieszkańców Jasienia.  

 

16. Wniosek  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by pismo skierowane do Rady 

Miejskiej przez mieszkańców wsi Jasień, przedstawić do wglądu Radzie 

Sołeckiej Jasienia.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

17. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na następne posiedzenie 

komisji przygotować informację na temat rozwiązań komunikacji miejskiej  

w przypadku przejścia ul. Leśną zjazdu z autostrady.  

Głosowano jednogłośnie.  

18. Wniosek  



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by sprawdzić prawną 

możliwość dopuszczenia innych wariantów ograniczenia ruchu zamiast 

progów zwalniających poprzez montowanie w pionie innych urządzeń 

mających zadanie ograniczenie prędkości przez kierowców.  

Głosowanie jednogłośnie.  

 

19. Wniosek 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o informację na temat 

realizacji wniosków mieszkańców w sprawie montażu progu zwalniającego 

na ul. Partyzantów w Brzesku.   

Głosowanie jednogłośnie. 
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