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Uprzejmie  informuję ,że  na posiedzeniu Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  
Środowiska  i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 15 grudnia  2008 
roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja pozytywnie ,jednogłośnie zaopiniowała  plan pracy komisji na rok 2009.

2. Komisja Gospodarki Komunalnej przychyla się do wniosku Komisji Gospodarki 
Finansowej   z  dnia  12  grudnia  2008  roku,aby  w  dziale  750  Administracja 
publiczna ,rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , kwotę 
12.000 zł zaplanowaną jako wydatek majątkowy na „Rozwój usług i zwiększenia 
sieci  Brzeskie   HOTSPOTY”  przeznaczyć  na  pokrycie  wydatków  związanych  z 
wypożyczeniem sztucznego lodowiska-głosowano jednogłośnie  

3. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  odstąpienia  od 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
górniczego  „Szczepanów  2”  w  Gminie  Brzesko  na  obszarze  części  wsi: 
Szczepanów ,Wokowice ,Sterkowiec. Głosowano  5 za, 1 wstrzymujący 

4. Komisja wysłuchała prezentacji Strategii cen i segregacji odpadów komunalnych 
na  rok  2009  przedstawionej  przez  Pana  Prezesa  Spółki  BZK   i  przyjęła  do 
wiadomości. 

5. Komisja wnioskuje  aby dla tych  mieszkańców którzy zapłacą faktury za śmieci 
z góry za pół roku ,w ramach bonifikaty otrzymali 3 worki do segregacji odpadów 
gratis. Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja  wnioskuje  aby w ramach akcji propagującej  edukację ekologiczną i 
segregację odpadów komunalnych np.  w placówkach oświatowych  ,rozdawać 
worki do segregacji odpadów. Głosowano jednogłośnie 

7. Komisja  wnioskuje   o  przygotowanie  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
projektu uchwały  w sprawie  zryczałtowanych diet dla radnych , która nie była 
modyfikowana  od  przeszło  5  lat.  Ta  modyfikacja   polegająca  również  na 
niewielkiej  podwyżce   ,winna  mieścić  się  w  ramach  kwoty  zaplanowanej  w 
budżecie  na  2009  rok  uwzględniając  przeciętne  oszczędności   wynikające  z 
nieobecności  radnych  na  posiedzeniach  oraz  wpisany  mechanizm  corocznej 
indeksacji  stosownie  do  wskaźnika  inflacji  lub  innej  kwoty  bazowej.  
Głosowano 4 za, 2 wstrzymujące 
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