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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

21 maja 2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja po odbyciu wizji lokalnej w sklepikach szkolnych, wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska, aby z urzędu przeprowadzić kontrolę towarów 

sprzedawanych w szkolnych sklepikach na terenie gminy i spowodować by w 

tych szkołach była przestrzegana uchwała Rady Miejskiej w Brzesku Nr 

XXX/218/2008 z dnia 28 października 2008r.  

w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci  

i młodzieży na terenie Gminy Brzesko. Głosowano : jednogłośnie.   

2. Komisja wnioskuje, aby komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny oraz 

komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku wnikliwie 

przeanalizowały realizację uchwały  Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXX/218/2008 

z dnia 28 października 2008r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego 

żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na ul. Przemysłowej pilnie załatać 

bardzo niebezpieczne dziury w okolicach bazy BZK. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wyłączyć całkowity ruch wzdłuż 

zachodniej pierzei Rynku. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na skrzyżowaniu ulic Solskiego, 

Starowiejskiej i L. Piłsudskiego w Brzesku, wybudować rondo w celu ułatwienia 

komunikacji, zmniejszenia korków, poprawienia płynności ruchu. Głosowano 

jednogłośnie.  



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

udostępnić pomieszczenia na poziomie parteru budynku MOPS-u dla potrzeb tej 

instytucji. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o interwencję w kwestii zasypania 

dziur oraz poszerzenia drogi przy trasie budowy autostrady w Mokrzyskach. 

Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zweryfikować przydatność rowu 

melioracyjnego przy ul. Garbarskiej w kierunku Can-Packu. Głosowano 

jednogłośnie.  

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wyposażyć jednostki Ochotnicze 

Straży Pożarnej w Gminie Brzesko ( OSP Mokrzyska, OSP Okocim, OSP Bucze)  

w system selektywnego alarmowania. Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby sukcesywnie doposażyć jednostki 

OSP w Gminie Brzesko w niezbędne sprzęty do działań operacyjnych. 

Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wyposażyć Ochotniczą Straż 

Pożarną w Szczepanowie w kurtyny wodne. Głosowano jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby dopuścić wyjazd z Placu 

Kupieckiego na ul. Mickiewicza. Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zweryfikować sprzedaż mieszkań  

z bonifikatą pod kontem dotrzymania terminu na podstawie ksiąg wieczystych.  

Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja wnioskuje po raz kolejny do Burmistrza Brzeska o wyasfaltowanie 

(„skropienie”) nawierzchni ulicy Bujaka w Brzesku, co jest niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo mieszkających i przejeżdżających tam mieszkańców  

i uczestników ruchu drogowego. Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja opiniuje, aby dokonać wydzielenia części działki gminnej Nr 638 

niezbędnej dla funkcjonowania działki budowlanej w formie „trójkąta”, a co do 

przejazdu sprzedać tylko drogę służebną. Głosowano:  4 za, 2 wstrzymujące, 0 

przeciw.  

16. Komisja wnioskuje o dokonanie zbycia nieruchomości gminnej Nr 2268/3  

w  całości z wyłączeniem skarpy pod Uszwicą na rzecz starostwa oraz wnioskuje, 



aby na bieżąco informować komisję w/w sprawie.  

Głosowano jednogłośnie.  

17. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek PSS Społem w Brzesku  

o przedłużenie umowy najmu lokalu Baru SMAK mieszczącego się w budynku 

Urzędu Miejskiego w trybie bezprzetargowym.  

18. Komisja przyjęła do wiadomości pismo pana S.B. w sprawie wykupu mieszkania. 
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