
                                                                    
                                                                    Burmistrz Brzeska
                                                                    Grzegorz Wawryka

Nasz znak BR.IX.0064/2/41/2009/BŁ                         Brzesko dnia :  15.06.2009 rok

Uprzejmie  informuję  ,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 15  czerwca  2009 roku 
podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Starosty  Brzeskiego  dotyczącym  przejęcia  
w formie darowizny nieruchomości położonych w Jadownikach i  Brzesku, zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi na cele realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania 
potrzeb  wspólnoty  samorządowej  i  podtrzymuje  stanowisko  Burmistrza  Brzeska  o  nie 
przejmowaniu tych obiektów na majątek gminy. Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska,  aby  Naczelnik  Wydziału  GGMK  wystąpił  z 
zapytaniem  do  właściciela  obiektu  na  ulicy  Solskiego  tzw.  Dworku:  Kiedy  przystąpi  do 
remontu w/w obiektu. Głosowano jednogłośnie.

3. Wniosek
Komisja wnioskuje  jednogłośnie  do Burmistrza Brzeska, aby w projekcie budżetu na rok 
2010 bezwzględnie ująć zadanie pn.  „Przedłużenie ulicy Powstańców Warszawy do ulicy 
Przemysłowej. 

4. Wniosek
Komisja wnioskuje o wypracowanie koncepcji szlaku drożnego łączącego ulice Kossaka z 
ulicą  Leśną  bądź  z  ulicą  Elektryczną  w  Brzesku.  Jednocześnie  komisja  proponuje,  aby 
rozważyć lokalizację drogi w strefie ochronnej istniejącej sieci  energetycznej.  Głosowano 
jednogłośnie.

5. Opinia
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości (pismo) odpowiedź Naczelnika Wydziału 
ITK  dla  Pana  Cebuli  Józefa  w  sprawie  wykonania  chodnika  przy  ulicy  Wyzwolenia  w 
Brzesku.

6. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza,  aby  zwrócił  się  do  Policji  w  Brzesku  
o przedstawienie dokumentów na podstawie, których Policja dysponuje 29 lokalami będącymi 
własnością Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.

7. Opinia



Komisja  odbyła  wizje  lokalne  na  ulicy  Wiejskiej,  Elektrycznej,  Kossaka  
w Brzesku oraz na ulicy Świętego Prokopa w Jadownikach.
Ponadto  komisja  odbyła  również  wizję  na  dawnym  placu  targowym  przylegającym  do 
Ogródka Jordanowskiego i  wysłuchała  wyjaśnień  Prezesa  RPWiK Zbigniewa  Gładysia  w 
sprawie pisma Pani Renaty Pappalardo.

8. Wniosek
Komisja po dokonaniu wizji w terenie i zapoznaniu się z sytuacją na gruncie wnioskuje do 
Burmistrza, aby w projekcie budżetu na 2010 rok ująć środki finansowe na realizację zadania 
pn. ”Urządzenie drogi gminnej łączącej ul. Św. Prokopa z ulicami Strumykowa i Podgórska w 
Jadownikach. Komisja uważa, że zrealizowanie tej drogi na podstawie specustawy o drogach 
rozwiązałoby problem własnościowy istniejącego szlaku biegnącego po nieruchomościach 
prywatnych.  Ponadto  również   uruchomiłoby  tereny  pod  zabudowę  mieszkaniową. 
Głosowano jednogłośnie.

9. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  o  przygotowanie  strategii  rozwoju  dróg  
w terenach gdzie  rozwija  się  lub  ma  szanse  się  rozwijać  budownictwo  mieszkaniowe  za 
pomocą tzw. specustawy, co może wpłynąć dodatkowo na rozwój budownictwa w gminie. 
Głosowano jednogłośnie.

10.Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza,  aby  podjąć  kroki  połączenia  ulicy  Szkolnej  z  drogą 
Lipowską w Jadownikach za pomocą specustawy. Głosowano jednogłośnie.
     11.Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Brzesko.
     12. Wniosek
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie na 
okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 3551, położonej 
w Jadownikach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzesko i wnioskuje do Burmistrza, 
aby  w  §  1  zmienić  okres  „powyżej  trzech  lat”  na  czas  nieoznaczony.  Głosowano 
jednogłośnie.
     13. Wniosek
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy  dzierżawy  dotyczącej  części  nieruchomości  oznaczonej  nr  ewidencyjnym1471, 
położonej  w  Brzesku,  stanowiącej  mienie  komunalne  Gminy  Brzesko  i  wnioskuje  do 
Burmistrza, aby w § 1 dopisać „na czas nieoznaczony”. Głosowano jednogłośnie.
     14. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
Spółka z o.o.
     15. Wniosek
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Komisja wnioskuje do Burmistrza, aby dokonać przeglądu i niezbędnych napraw chodników, 
wskazanych w pismach Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku z dnia 8 maja 2007 rok i 20 
października  2005  roku,  należących  do  Gminy  Brzesko,  a  przylegających  do  Osiedla 
Władysława  Jagiełły.  Ponadto  należy  mieć  na  uwadze  również  fakt,  że  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa kilkakrotnie w ciągu 4 lat występowała w/w sprawie do Urzędu Miejskiego. 
Głosowano jednogłośnie.
    16. Wniosek
Ponadto  komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  o  wyjaśnienie,  dlaczego  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  w  Brzesku  nie  otrzymała  dotąd  odpowiedzi  na  przedmiotowe  pisma  (Nr 
SM.DT,/529/2007 z  dnia  8  maja  2007r  i  SM.DT,/121/2005 z  dnia  20  października  2005 
r.)Głosowano jednogłośnie. 
     17. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  TKKF  „SOKÓŁ”  z  dnia  28  maja  2009  roku  
i wnioskuje do Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych na remont automatów i 
torów  kręglarskich,  a  jeśli  jest  to  możliwe  to  wnosi  o  pozyskanie  na  ten  cel  finansów 
pozabudżetowych. Głosowano jednogłośnie.
     18. Wniosek
Komisja wnioskuje by zaprosić na sesję Rady Miejskiej Bartłomieja Szostę, w celu wręczenia 
mu  nagrody-dyplomu  za  zdobycie  srebrnego  medalu  w  kategorii  Mistrzów  Polski  i 
Wicemistrzów Spartakiady. Głosowano jednogłośnie.
     19. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów, 
wizji lokalnej, opinii Sanepidu, Sołtysów Mokrzysk i Bucza, radnych  wydanie pozwolenia 
dla Firmy BIO SOLID na okres próbny 1 roku w zakresie planowanej przez nich działalności, 
określonej w przedłożonych wnioskach.
     20. Wniosek
Komisja  zawnioskowała  jednogłośnie do  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  
w Brzesku, by uzyskał informacje: Na jakiej podstawie prawnej Rada Miejska w Limanowej 
podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia  wydania warunków zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego.

21.  Komisja  zapoznała  się  i  przyjęła  do  wiadomości   pismo  GDDKiA  z  dnia  
4  czerwca  2009 roku,  dotyczące  odpowiedzi  na  wniosek  skierowany  przez  mieszkańców 
Osiedla Kopaliny-Jagiełły.

                   Przewodnicząca Komisji 
               Gospodarki Komunalnej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku

               mgr Katarzyna Pacewicz Pyrek

3


