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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

10 czerwca 2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby działki o numerach: 5911/3, 

5914, 5878 pozostawić w zasobach gminnych.  

Głosowano: 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

2.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zbadać możliwość zamiany 

przeznaczenia terenu w Buczu przy ul. Podkowa z terenu rolnego na budowlany pod 

kątem stosunków wodnych.  

Głosowano jednogłośnie.  

3.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by ponownie wystąpić o warunki 

zabudowy na działce o numerze 474/31 w miejscowości Mokrzyska, a po ich 

uzyskaniu przeznaczyć na sprzedaż jako działkę budowlaną.   

Głosowano jednogłośnie.  

4.  Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działki o numerze 474/32 w trybie 

przetargu ograniczonego na zagospodarowanie poprawy działek sąsiednich.  

Głosowano jednogłośnie.  

5.  Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działek o numerach: 691/6 ,  691/7 

po warunkiem sprzedaży ich jako działki budowlane w przetargu nieograniczonym.  

Głosowano jednogłośnie.  

6.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne wykonanie projektu 

technicznego drogi łączącej ul. Solskiego z ul. Przemysłową.  

Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykreślenie zastrzeżenia 

„po uprzednim wejściu w życie planu przestrzennego zagospodarowania ze 

zmianami” w punkcie 6. wniosków z posiedzenia komisji GGMiR dnia 11 maja br.  

Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.  



8.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zasad korzystania a gminnych obiektów użyteczności publicznej.  

9. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie  

zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko na czas 

nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, 

których przedmiotem jest ten sam lokal pod warunkiem doprecyzowania punktu  

o spółkach.  

Głosowano jednogłośnie.  

10.  Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje przedłużenie dzierżawy działek na 

czas nieokreślony położonych w Brzesku o numerach : 1770/4, 1948/4, 758.  

11. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje wynajem działek na czas okres  

3 letni działek 474/8, 474/23, 476/8, 635/5, 627/4  położonych na terenie Gminy 

Brzesko.  

12. Komisja zapoznała się z pismem od Komendanta OSP Brzesko.  

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zintensyfikować działania 

zmierzające do wybudowania kanalizacji na ulicach Starowiejskiej, Przemysłowej, 

Zydronia oraz Bagiennej.  

Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zintensyfikować działania 

mające na celu kontynuowanie wybudowania hali sportowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zlecić dokumentację odcinka 

trasy od ul. Kossaka do ul. Ogrodowej i wykonać tę drogę za pomocą specustawy.  

Głosowano jednogłośnie.  

16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokończyć remont  

ul. Szczepanowskiej do wiaduktu kolejowego.  

Głosowano jednogłośnie.  

17.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość 

ponownego zebrania gabarytów w miejscowości Szczepanów przy okazji zbiórki  

w Wokowicach lub w Sterkowcu.  

Głosowano jednogłośnie.  
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