
      Brzesko dnia 20 lutego 2013 r. 

 

                 Burmistrz Brzeska  

                  Grzegorz Wawryka  
 

 

 

Nasz znak: BR.IX.0014.2.28.2013.MK 

 

 Uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu  

20 lutego 2013 r. podjęte zostały wnioski i opinie : 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska  w Tarnowie  o wynikach kontroli pozaplanowych interwencyjnych 

przeprowadzonych w miesiącu maju 2012 r. na terenie Bucza. 

  

2. Komisja negatywnie zaopiniowała nabycie na majątek Gminy Brzesko gruntu 

oznaczonego jako działka ewidencyjna 1829/1 położonej przy ul. Powstańców 

Warszawy. Komisja uważa, że przedmiotowy grunt winien być sprzedany przez 

wnioskodawców jedynie właścicielom nieruchomości sąsiednich. Grunt o którym mowa 

nie stanowi pasa drogi publicznej i gospodarowanie działką oraz bieżące utrzymanie jej 

przez sąsiadów byłoby najbardziej racjonalne. W przeciwnym razie komisja uważa iż 

Gmina narażona byłaby na ciągłe  ponoszenie kosztów, ponieważ służby drogowe 

zobligowane byłyby do utrzymywania w czystości ten grunt / koszenie trawy, 

sprzątanie/. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja opiniuje negatywnie zbycie pasa gruntu gminnego stanowiącego jako część 

działki nr. ewid. 1450/1 o który występuje właściciel działki  nr 1451  położonej przy ul. 

Targowej. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Brzesko –„Teren przy szpitalu”. 

      Głosowano jednogłośnie 

 

5. W związku z  pilną potrzebą prac związanych z usuwaniem skutków powodzi na Potoku 

Grodna, komisja wnioskuje o kontynuowanie regulacji tego potoku. Głosowano 

jednogłośnie 
 

6. Komisja wnioskuje, aby na bieżąco monitorować połamany drzewostan  na rzece 

Uszwicy i niezwłocznie usuwać zatory ponieważ stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto komisja wnioskuje, aby kontynuować prace 

związane z regulacją brzegów rzeki Uszwicy  na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie 
 

7. Komisja wnioskuje  o odwodnienie przepustu  drogowego na ul. Wiejskiej w Brzesku na 

wysokości od Ogrodów Działkowych „Pod Dębami” do  Stacji Hodowli w Zagórzycach. 

Głosowano jednogłośnie 
 

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie do Wojewódzkiego 

Komendanta Straży Pożarnej i Wojewody Małopolskiego pisma w sprawie 

przyspieszenia i zabezpieczenia środków finansowych na budowę  nowego budynku 
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Powiatowej Straży Pożarnej przy planowanej Komendzie Policji wraz z uzasadnieniem. 

Głosowano jednogłośnie 
 

9.  Komisja zapoznała się z wnioskiem  Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Brzesku  o zwolnienie  z podatku od nieruchomości w roku 2013  i latach 

następnych i przyjęła do wiadomości.  

 

10. Komisja przyjęła do wiadomości  informacje Prezesa Spółki RPWiK w Brzesku dot. cen 

wody i ścieków w roku 2013 .  

 

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w czasie ponownej dyskusji   

w temacie zatwierdzenia projektu Statutu Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i 

Kanalizacji w Brzesku, komisja stoi na stanowisku iż Gmina Brzesko winna mieć 6  

reprezentantów w Związku z uwagi na większościowy kapitał posiadany w Spółce. 

Głosowano jednogłośnie 
 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie na następne posiedzenie 

komisji w dniu 11 marca br. projektu uchwały zmieniającej  limit punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych poprzez zmniejszenie ilości punktów sprzedaży w gastronomii, a 

zwiększenie ilości punktów sprzedaży detalicznej. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja zapoznała się z  informacją Prezesa Spółki BZK na temat  podwyżki cen za 

odpady komunalne w 2013 r. Komisja wnioskuje, aby na stronie internetowej Miasta 

Brzeska  utworzyć zakładkę zawierającą niezbędne informacje  dot. nowej ustawy 

śmieciowej. Głosowano jednogłośnie 

 

14. Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  na podstawie  

przedstawionego pisma  przez Prezesa Spółki BZK dot.  podwyżek cen  odpadów 

komunalnych w 2013 r. stoi na stanowisku iż zaproponowane podwyżki są  zbyt 

wysokie, a uzasadnienie tych podwyżek jest niewystarczające. Komisja wnosi o 

przedstawienie pełnej analizy przedłożonych stawek  i kosztów funkcjonowania Spółki. 

Głosowano jednogłośnie 
 

15. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul.Kasprowicza – Boczna w Jasieniu dot. 

zamontowania 3 lamp oświetleniowych i tablicy ogłoszeniowej i przyjęła do 

wiadomości.  

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Gospodarki Komunalnej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Rady Miejskiej w Brzesku 

 

mgr Katarzyna  Pacewicz  Pyrek 

 

 


