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Nasz znak: BR.IX.0014.2.38.2013.MK 

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

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

16 grudnia 2013 r. podjęte zostały wnioski i opinie : 

 

 

1. Po analizie projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2014 komisja wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o ograniczenie działalności Spółki MPK w roku 2014  

i pozostawienie tylko  dowozu uczniów do szkół. Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące 

 

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 

2014. Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący 

 

3. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brzesko na rok 2014. 

 

4. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Komendy Powiatowej Policji w Brzesku dot. 

zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych w Brzesku przy ul. 

Szczepanowskiej i ul. Mickiewicza, pozostających w użytkowaniu Komendy Powiatowej 

Policji w Brzesku do celów służbowych. 

 

5. Komisja zapoznała się z  prośbą mieszkańców Jasienia  dot.  kontynuacji budowy 

chodnika dla pieszych w kierunku ulicy Pomianowskiej i przyjęła do wiadomości. 

 

6. Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji  na rok 

2014. Głosowano jednogłośnie  

 

7. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano plan pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 

2014. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Brzesko na terenie 

sołectwa Poręba Spytkowska. Głosowano 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący  

 

9. Przyjęto do wiadomości  pismo mieszkańców Jasienia w sprawie przywrócenia szlaku 

komunikacyjnego od szpitala do Jasienia. Jednocześnie komisja wnioskuje, by 

merytoryczny wydział UM  sprawdził i wskazał komisji o którą drogę chodzi. 

Głosowano jednogłośnie. 
 

10. Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańców Jasienia w sprawie budowy 

chodnika we wsi Jasień na ul. Ks. Mazurkiewicza. 

 

11. Komisja Gospodarki Komunalnej wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby objąć tereny 

inwestycyjne położone w Buczu planem zagospodarowania przestrzennego. Głosowano 

jednogłośnie.  



 2 

 

12. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zamiany gruntów należących do Gminy 

Brzesko na grunty należące do Powiatu Brzeskiego bez dopłaty. Powyższa zamiana ma 

na celu realizację celu publicznego tj. budowę nowej  siedziby dla Komendy Powiatowej 

Policji w Brzesku oraz Powiatowej Straży Pożarnej. Głosowano jednogłośnie.  

 

13. Komisja  wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku  

z wnioskiem o ustawienie lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej Mokrzyska – 

Radłów z drogą prowadzącą w kierunku Sterkowca na wiadukt nr 55. Głosowano 

jednogłośnie. 
 

14. Komisja  wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku  

z wnioskiem o wycięcie dębu przy drodze powiatowej Mokrzyska – Radłów z drogą 

prowadzącą w kierunku Sterkowca na wiadukt nr 55. Głosowano 6 za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący. 
 

 

     

 

 Przewodnicząca Komisji Gospodarki  

 Komunalnej Ochrony Środowiska i  

 Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku  

 

 mgr Katarzyna Pacewicz – Pyrek  


