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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

7 grudnia 2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. W związku z pismem mieszkańców Okocimia z ul. Stromej, po odbyciu wizji 

lokalnej, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o możliwość szybkiego 

załatwienia sprawy dojazdu i proponuje rozważyć możliwość ulepszenia  

i poprawy drogi dojazdowej od strony Okocimia. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy : 

 najmu dla Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski zs. w Krakowie 

przy ul. Kościuszki 4 w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

 lokalu w budynku Krytej Pływalni pod automat z zabawkami na okres  

3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

 najmu lokalu dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Okocimska 1 

w Brzesku na okres 3 lat. Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż działki 3373/2 położonej przy  

ul. W. Witosa w Jadownikach, zgodnie z obowiązującą procedurą wraz  

z istniejącym rowem, który jest przynależny do tej działki. Głosowano 

jednogłośnie.  

4. Komisja negatywnie opiniuje sprzedaż gruntów na rzecz wnioskodawcy Pana  

Z. H., komisja proponuje dzierżawę po wcześniejszych uzgodnieniach  

z merytorycznym wydziałem urzędu. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja pozytywnie opiniuje kupno działki o Nr 1224/4 o pow. 1 ar 

ewidencyjnym położonej w Jasieniu  na majątek gminy. Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by ewentualną sprzedaż części gruntu 

gminnego, wokół nieruchomości nr działki 588 położonej w Jasieniu, przekazać 



Radzie Sołeckiej Jasienia, celem przedstawienia tej sprawy na najbliższym 

posiedzeniu zebrania wiejskiego. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż gruntów Nr 630/1, 589 w Buczu, po 

wcześniejszym dokonaniu podziału działki w celu wydzielenia istniejącej drogi 

do tej nieruchomości i po pozytywnym ustaleniu z Radą Sołecką wsi Bucze. 

Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja pozytywnie opiniuje sprzedaż gruntów w Buczu część działki o nr 116 

po wcześniejszym wydzieleniu istniejącej drogi do tej nieruchomości. Głosowano 

jednogłośnie.  

9. Komisja wnioskuje by z ronda przy ul. Solskiego usunąć cztery lampy, które 

znajdują się wewnątrz kąta i mogą stanowić zagrożenie dla kierowców  

a jednocześnie tak duże natężenie oświetlenia w tym miejscu jest zbyteczne  

i kosztowne. Głosowano jednogłośnie.  

10.  Komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2012.  

11.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o utrzymanie poziomu finansowania 

dla organizacji sportowych, stowarzyszeń niezwiązanym ze sportem 

kwalifikowanym w Gminie Brzesko na poziomie roku 2011. Głosowano: 6 za,  

1 wstrzymujący, 0 przeciw. 

12.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by środki z nadwyżki ze środków 

alkoholowych z roku 2011 zostały przeznaczone na zakup instrumentów 

muzycznych dla szkoły muzycznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja wnioskuje, by na najbliższą sesję podjąć opinię poparcia dla 

tymczasowego zjazdu z autostrady ul. Leśną, zgodnie z zawartym porozumieniem 

między Starostwem i Skarbem Państwa. Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja przyjęła do wiadomości propozycje Prezesa spółki MPK i opiniuje je 

pozytywnie z wyjątkiem likwidacji kursów w sobotę. Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na najbliższą sesję Rady Miejskiej 

przygotować uchwałę w sprawie podwyżek cen biletów za usługi komunikacyjne. 

Głosowano jednogłośnie.  

16. Komisja pozytywnie opiniuje projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2012 oraz 

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko. 

Głosowano 5 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  



17. Komisja pozytywnie opiniuje przedłużenie umowy dzierżawy szaletów 

publicznych przy ul. Targowej i Placu Żwirki i Wigry w Brzesku. Głosowano: 5 za, 

2 wstrzymujące, 0 przeciw. 

18. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić do Komendy Powiatowej 

Policji w Brzesku z pismem o częstsze zwiększenie kontroli w okolicach szalet 

publicznych na Placu Żwirki i Wigury oraz na ul. Targowej w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

19. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wydział wystąpił do dzierżawcy 

szalet publicznych przy Placu Żwirki i Wigry w Brzesku, aby zadbał  

o bezpieczeństwo i spokój publiczny wokół tego terenu. Głosowano jednogłośnie.  

20. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by ostatecznie wystąpić do Pani M.B  

z propozycją zakupu fragmentu działki zajętej, już pod istniejący chodnik. 

Głosowano jednogłośnie.  

21. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by nakładać kary pieniężne na 

właścicieli działek, na których notorycznie są dzikie wysypiska śmieci. 

Głosowano jednogłośnie.  

22. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przygotować uchwałę na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku o sprzedaży dworu w Okocimiu wraz  

z przyległym terenem. Głosowano jednogłośnie.  

23. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by kolejny raz ponowić propozycję 

wspólnej inwestycji budowy drogi łączącej ul. Solskiego i tereny Browaru Okocim 

przez Gminę i firmę Carlsberg. Głosowano jednogłośnie.  

24. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ustalenie decyzji o warunkach 

zabudowy i sprzedaży działki terenu przy ul. Podkowa w miejscowości Bucze. 

Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

25. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wystąpić do zarządcy 

nieruchomości przy ul. Wiejskiej 43 w Brzesku o uprzątnięcie terenu. Głosowano 

jednogłośnie.  

26. Komisja wnioskuje, aby zobowiązać wszystkich przedstawicieli Gminy Brzesko  

w Związku Międzygminnym RPWiK do niedopuszczenia do tak drastycznych 

wzrostów cen za wodę i ścieki. Głosowano jednogłośnie.  



27. Komisja popiera działania Burmistrza Brzeska zmierzające przejęcia części 

zobowiązań przez RPWiK z tytułu realizowanego programu spójności. 

Głosowano jednogłośnie.  
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