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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

16 stycznia 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek o zakup części gruntu 

gminnego, oznaczonego Nr 1333 położonej przy ul. Górnej w Jasieniu. 

2. Komisja po odbyciu wizji lokalnej na kręgielni w Brzesku, wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska, by zwiększyć zatrudnienie o jeden etat jako konserwator  

i instruktor.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zatrudnienia 

jednego kontrolera do obsługi parkingów. Głosowano: 5za,  

2 wstrzymujące, 0 przeciw.  

4. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zobowiązanie przez 

Burmistrza Brzeska prezesa spółki MPK w Brzesku o pozyskiwanie 

reklamodawców, zarówno na powierzchni autobusów, przystanków jak  

i ogrodzenia bazy BZK. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w sprawie pisma Pana J.G 

zawrzeć porozumienie między stronami z uwzględnieniem interesu gminy. 

Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na następne posiedzenie komisji 

przygotować kompleksową informację na temat funkcjonowania Placu 

Targowego. Głosowano jednogłośnie. 

7. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pani M.G w sprawie usług autobusowych 

MPK linii Nr 5.  

8. Komisja wnioskuje po zapoznaniu się z pismem od Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Mokrzyskach, wnioskuje do Burmistrza Brzeska, mając na 

uwadze zły stan szkoły i słuszne argumenty dyrekcji szkoły, aby pieniądze 



uzyskane ze sprzedaży Domu Strażakach w Mokrzyskach, przeznaczyć na remont 

szkoły zwłaszcza, że jest to kwota, która prawdopodobnie wystarczy na 

całościowy remont w szkoły. Głosowano jednogłośnie.  

9. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

10.  Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia statutu pomnika przyrody, mając na uwadze tragiczny stan drzewa  

i wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać nowych nasadzeń na terenie 

Gminy Brzesko.  

11.  Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadanie 

nazwy drodze położonej w Sterkowcu.  

12.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by podjąć rozmowy w sprawie 

sprzedaży wody przez RPWiK Calsberg-owi Polska i sfinalizować je stosowną 

umową. Głosowano jednogłośnie.  

13.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zintensyfikować działania, mające 

spowodować przyłączenie się obywateli do istniejących już sieci kanalizacyjnych. 

Głosowano jednogłośnie.  

14.  Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska o powołanie straży 

miejskiej w liczbie przynajmniej trzech osób i argumentuje swój wniosek tym, że 

straż miejska jest w stanie utrzymać się z egzekwowania kar za np. : nielegalne 

wylewanie ścieków, palenie plastików, wyrzucanie śmieci w miejscach 

niedozwolonych, parkowania niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. Komisja 

wnioskuje również o przedłożenie stosownego projektu uchwały w tej sprawie 

na najbliższe posiedzenie sesji. Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

15.  Komisja pozytywnie opiniuje propozycję urzędu oraz drugą alternatywną 

propozycję mieszkańca Jasienia - Pana A. G. w sprawie przystanku na dworcu 

PKP w Jasieniu, celem jej realizacji. Głosowano jednogłośnie.  
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