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 Uprzejmie informuję, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Prawa, 

Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

11 marca 2013 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 Komisje po odbyciu wizji lokalnej przedstawiły następujące wnioski:  

1. Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska by wyremontować chodnik na  

ul. 19 Stycznia w Brzesku. Komisja GKOŚiR głosowano jednogłośnie./ Komisja 

PPPiP, głosowano jednogłośnie. 

2. Komisje wnioskują do Burmistrza Brzeska, by wykonać łącznik między  

ul. Biznesową a Placem Kupieckim w Brzesku z uwagi na fakt, iż jest to odległość 

50 metrów. Komisja GKOŚiR głosowano jednogłośnie./ Komisja PPPiP, 

głosowano jednogłośnie. 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zagospodarować skrzyżowanie  

ulic L. Piłsudskiego, Starowiejskiej, Solskiego i wykonać rabatkę kwiatową. 

Komisja GKOŚiR ;Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby przy Regionalnym Centrum 

Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku wykonać klomb różany. Komisja GKOŚiR; 

Głosowano jednogłośnie. 

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by poczynić kroki i uratować 

tulipanowiec przy RCKB. Komisja GKOŚiR ;Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wykonać remont chodnika na 

ulicy Brzezowieckiej w Brzesku. Komisja GKOŚiR ;Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja GKOŚiR, PPPiP, Rewizyjna przyjęły jednogłośnie sprawozdanie z 

wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii za 2012 r. 



8. Komisja GKOŚiR, PPPiP, Rewizyjna przyjęły jednogłośnie sprawozdanie z 

współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje 

pozarządowe.  

9. Komisje zaopiniowały następujące projekty uchwał w sprawach :  

 - nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki; Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; 

Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- głosowano 

jednogłośnie.  

 - rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeska; Komisja GKOŚiR- 

głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja 

PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

 - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2013 roku; Komisja GKOŚiR- 

głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja 

PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

 - zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; 

Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano: 5 

za, 2 wstrzymujących się, 0 przeciw; Komisja PPPiP- głosowano: 5 za,  

2 wstrzymujących się, 0 przeciw.  

 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX (208) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 

listopada 2012 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Brzesku obowiązkowego zadania własnego gminy 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; Komisja GKOŚiR- 

głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja 

PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

 - uchylenia uchwały Nr XXIX (209) Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejski Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Brzesku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej; Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja 

Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

 - określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Komisja GKOŚiR- głosowano 

jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- 



głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciw.  

 - Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; Komisja 

GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano: 5 za, 2 

wstrzymujących się, 0 przeciw. Komisja PPPiP- głosowano: 5 za, 2 

wstrzymujących się, 0 przeciw.. 

 -wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; Komisja GKOŚiR- głosowano 

jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; Komisja PPPiP- 

głosowano jednogłośnie. 

 - wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; 

Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano 

jednogłośnie.  

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

Gminy Brzesko -"Teren przy szpitalu”; Komisja Rewizyjna- głosowano 

jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w projekcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Okocim, poprawić błędy „techniczne”,  

uzupełnić o opinię zebrania Rady Sołeckiej w Okocimiu, a plan odnowy uzupełnić tak by 

mógł służyć aplikowaniu o środki unijne całej społeczności wsi Okocim. Komisja 

GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; Komisja Rewizyjna- głosowano jednogłośnie; 

Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie. 

11. Komisja GKOŚiR Rady Miejskiej w Brzesku nie przyjęła do wiadomości odpowiedzi 

od Prezesa BZK w sprawie udostępnienia stawek i kosztów funkcjonowania Spółki.  

12. Komisja GKOŚiR przyjęła do wiadomości pismo w sprawie nabycia przez 

mieszkańców gruntów przy ul. Bagiennej i zaopiniuje powyższy wniosek na następnym 

posiedzeniu komisji po udaniu się na wizję lokalną. Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja GKOŚiR zapoznała się z treścią pisma Pani D.O i wnioskuje do Burmistrza 

Brzeska, aby spowodować protokolarne przejęcie lokalu przez MZGM. Głosowano 

jednogłośnie.  



14. Komisja GKOŚiR wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zawrzeć porozumienie 

(ugodę) pozytywnie załatwić wniosek Pani D.O i udzielił daleko idącej pomocy 

wnioskodawczyni przez spółkę MZGM. Głosowano jednogłośnie.  

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby spółka MZGM przedstawiła stan 

prawny oraz informację, czy wobec spółki były prowadzone jakiekolwiek postępowania, 

sądowe, odszkodowawcze, ugodowe z byłymi najemcami lokalu przy  

ul. Okocimskiej w Brzesku Państwem P. Komisja GKOŚiR- głosowano jednogłośnie; 

Komisja PPPiP- głosowano jednogłośnie. 
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