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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

12 marca 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekty uchwał: 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 

2012 roku; 

- projekt w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki;  

- projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  

z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie Gmin 

Brzesko oraz ustalenia stawek opłat a parkowanie pojazdów samochodowych w tych 

strefach.  

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje przedłużenia umów działek: garaż 

1127/3 na ul. K. Jadwigi, garaże 1410/13 na ul. Kościuszki w Brzesku na czas 

nieokreślony oraz działek rolnych o numerach: 1079/5, 1080/5, 1085/1, 1086/3, 

1087/3, 1294/1 o powierzchni 1, 18 ha w obrębie Mokrzyska-Bucze na czas 

nieokreślony. 

3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo od prezesa spółki RPWiK w odpowiedzi na 

wniosek komisji dotyczący podpisania umowy z firmą Carlsberg Polska S.A.  

4. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat funkcjonowania spółki MPK 

w Brzesku.  

5. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat gminnej gospodarki 

odpadami oraz ocenę stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych przygotowaną przez spółkę BZK.  



6. Komisja po odbyciu wizji lokalnej wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby dokonać 

wykończenia dachu (podbitki) budynku należącego do przedszkola, biblioteki, 

sołtysówki w Szczepanowie oraz wykonać remont „daszku” przed wejściem do 

budynku. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja po odbyciu wizji lokalnej wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie 

termomodernizacji budynku należącego do przedszkola, biblioteki oraz sołtysówki  

w latach przyszłych. Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by rozważyć możliwość pozyskania 

środków na utworzenie miejsca Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepanowie ze 

środków dużych Lokalnej Grupy Działania w latach przyszłych. Głosowano 

jednogłośnie.  

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie uchwalenia 

pięcioletniej strategii planu mieszkaniowego. Głosowano jednogłośnie. 

10. Komisja pozytywnie jednogłośnie, opiniuje zwiększenie bonifikaty 

mieszkaniowej  80% na 90% w 2012r.  

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by po roku 2012 bonifikatę 

mieszkaniową zmniejszyć do 60%. Głosowano jednogłośnie. 

12. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia 

zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zmiany i zrzeczenia się, oddawania  

w użytkowanie wieczyste, wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, 

obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady 

niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako 

wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek 

tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne 

Gminy Brzesko z jednoznaczną poprawką w paragrafie 17 w punkcie 3.  

Głosowano jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przyspieszenie prac nad statutem 

Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji. Głosowano: 5 za,  

1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by ul. Boczną od ul. Jasnej utwardzić 

kamieniem. Głosowano jednogłośnie.  



14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na najbliższej sesji Rady Miejskiej 

podjąć uchwałę w sprawie nadania ulicy o nazwie Cichy Kącik na osiedlu Słotwina. 

Głosowano jednogłośnie.  
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