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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

21 września 2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dostosować kurs autobusu 

MPK w takich porach, by dzieci, które uczęszczały do szkoły w Wokowicach a 

obecnie uczęszczają do szkoły w Sterkowcu mogły dojeżdżać i wracać do szkoły.  

Głosowano jednogłośnie.   

 

2.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na Cmentarzu Żydowskim w 

Brzesku wykosić „samosiejki” oraz uporządkować ten teren.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

3.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyremontować chodnik przy 

ul. G. Okocimskich w Okocimiu, w okolicach dworu.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

4.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na terenie gminy 

wyremontować zniszczone wiaty przystankowe a w miejsce plastikowych elementów 

zamontować metalowe.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

5.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na terenie Szczepanowa przy 

ul. Na Wzgórzu zobowiązać właściciela do uporządkowania terenu.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

6.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na ul. Przemysłowej wymienić 

uszkodzone płyty drogowe a w dalszej kolejności komisja widzi za konieczne 

wykonanie nawierzchni asfaltowej.  



Głosowano jednogłośnie.  

7.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poprawić fundamenty przy 

kapliczce w Szczepanowie na ul. Pielgrzymów.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

8.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, wyremontować lub pomalować 

kapliczkę św. Antoniego w Okocimiu przy ul. G. Okocimskich.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

9.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyburzyć niszczejące domy 

przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

10.  Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Pana A. G zamieszkałego  

w Szczepanowie na ul. Łęckiej, pozytywnie opiniuje przyjęcie w formie darowizny 

drogi o Nr 696/6 na majątek że w najbliższym czasie droga ta nie będzie 

asfaltowana.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

11.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zobowiązać służby geodezyjne  

i inwestycyjne do stworzenia warunków do dobrej przejezdności w ramach 

własności Gminy Brzesko w obrębie nieruchomości Nr 179/9 położonej w 

Szczepanowie.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

12.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w miarę możliwości 

przyspieszyć prace nad pozyskiwaniem gruntów pod drogę łączącą teren parkingu 

przy Cmentarzu Parafialnym w Szczepanowie z ul. Ks. Koseckiego. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

13.  Komisja negatywnie opiniuje sprzedaż nieruchomości gminy Brzesko 

oznaczony numerami 1828 w Porębie Spytkowskiej a położonej w obrębie Domu 

Ludowego. 

Głosowano jednogłośnie.  

 



14.  Komisja pozytywnie opiniuje wniosek sprzedaży działki gminnej o Nr 2035 

położonej przy ul. Bursztynowej w Porębie Spytkowskiej zgodnie z obowiązującą 

procedurą. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

15.  Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wydziału w sprawie części działki 

1411/198 położonej przy ul. Przy Rondzie w Brzesku w wnioskuje, by 

zaproponować sąsiadom wykup dalszej części działki.  

Głosowano 5 za, 1 osoba nie brała udział w głosowaniu.  

 

16.  Komisja po zapoznaniu się z umową notarialną warunkową wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w Brzesku, stanowiącą działkę o Nr 3090/5  

o powierzchni 37 arów.  

Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

17.  Komisja pozytywnie opiniuje zbycie części działki numer 1411/278 według 

złożonego wniosku przez firmę RCMB z Rzeszowa, zgodnie z obowiązującą 

procedurą.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

18.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby połączyć komunikacyjnie  

ul. Robotniczą z ul. Przy Rondzie nawierzchnią asfaltową. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

19.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wstawić znak zakazu wjazdu 

pojazdów powyżej 3,5 ton z wyłączeniem dostawców i klientów na ul. Przy Rondzie. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

20.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków na 

projekt chodnika przy ul. G. Okocimskich w Okocimiu. 

Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

21.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by stronom tj. Pani K.C, Pani J.T-

D i Panu K.Ch, udzielić wyczerpującej odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym i 

prawnym.  



Głosowano jednogłośnie.  

 

22.  Komisja negatywnie opiniuje propozycje zamiany działki Nr 453/2 położonej 

na Osiedlu Słotwina w Brzesku na działkę budowlaną na Pomianowskim Stoku.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

23.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przy ul. Przy Rondzie ustawić 

znak zatrzymywania i postoju. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

24.  Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana M. R zamieszkałego w Jasieniu   

i Pana R. M zamieszkałego Biesiadki i wnioskuje, aby zaprosić w/w strony na 

następne posiedzenie komisji GKOŚiR 

Głosowano jednogłośnie.  

 

25.  Komisja po zapoznaniu się z pismem Polskich Kolei Państwowych- Oddziału 

Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, wnioskuje do Burmistrza Brzeska, 

by decyzję o ewentualnym przejęciu budynku stacji PKP w Jasieniu wstrzymać się 

do momentu wyremontowania trakcji.  

Głosowano: 5 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.   

 

26.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zaprosić Z-ce Dyrektora 

Oddziału ds. Technicznych PKP z siedzibą w Krakowie na najbliższe posiedzenie 

komisji GKOŚiR.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

27.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zgodnie z deklaracją 

przedstawicieli Firmy ECI o wskazanie i uzgodnienie wywozu kopalin ze złóż  

z właścicielami przebiegających dróg w szczególności Lasów Państwowych oraz 

Polskich Kolei Państwowych.  

Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.  

 

28.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by Gmina Brzesko zabezpieczyła 

interes społeczny mieszkańców przy wydaniu decyzji i jeżeli jest to możliwe 

zabezpieczyć wydobycie złoża do poziomu ul. Szczepanowskiej.  

Głosowano jednogłośnie.  



 

29.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć w przyszłorocznym 

budżecie możliwość ujęcia środków na nową infrastrukturę komunalną na nowych 

terenach cmentarza komunalnego.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

30.  Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji inwestycji 

gminnych i stanu dróg gminnych.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

31.  Komisja przyjęła do wiadomości pismo M. C w sprawie ul. Okrężnej  

i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby skierować do Radcy Prawnego UM  

w Brzesku oraz na komisję Rewizyjną w celu sprawdzenia czy pismo jest skargą.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

32.  Komisja przyjęła do wiadomości: 

-  wniosek Państwa A i K. K.,  

-  pismo od Pana M. S.  

-  pismo od Pani M. K  

 

33.  Komisja zaopiniowała jednogłośnie uchwały:  

 - uchwałę w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody,  

 - uchwałę określenia zasad wnoszenia udziałów do RPWiK w Brzesku Spółka 

z o. o.  

 - uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu 

Brzeskiego.  


