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Brzesko dnia 22 stycznia 2016 r. 

 

 

 

                  Burmistrz Brzeska  

                        Grzegorz Wawryka  

 

Nasz znak: BR.IX.0014.2.1.2016.MK 

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 

Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytym w dniu 22 stycznia 2016 r. podjęte zostały wnioski i opinie : 

 

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła informację Prezesa Spółki RPWiK w 

Brzesku na temat planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2015 – 2017. 

 

2. Komisja jednogłośnie zaakceptowała  treść odpowiedzi na pismo 

skierowanego do Pani JD.C z UM w Brzesku znak: ITK.III.7013.39.2015.egk. 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja  informacje dot. działalności 

Spółki MPK w Brzesku w latach 2015/2015. 

 

4. Pozytywnie zaopiniowała komisja sprawozdanie z wykonania  programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Brzesko za 2015 rok. 

 

5. Pozytywnie z poprawkami w & 7 pkt.4. zaopiniowała komisja projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2016 roku. 

Głosowano jednogłośnie  
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6. Komisja zapoznała się z szacunkowymi kosztami propozycji realizacji zadań z 

zakresu remontu, budowy dróg i chodników na terenie Gminy Brzesko w roku 

2016 i wnioskuje: 

 

1)  o zabezpieczenie kwoty 100 tysięcy złotych na kontynuację budowy 

chodnika przy ul. Szyszko – Bohusza w Buczu zamiast  remontu ul. Trakt 

Szczepanowski. Głosowano jednogłośnie   

2) zmniejszenie o 20 tysięcy złotych z kwoty  zabezpieczonej na  remont ul. 

Browarnej (droga wewn.) i przeznaczenie jej na wykonanie projektu 

skrzyżowania ul. Jasnej – Czarnowiejskiej do wjazdu na cmentarz oraz 

chodnik. Głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisja przyjęła propozycje realizacji zadań z zakresu remontu, budowy dróg i 

chodników na terenie Gminy Brzesko w roku 2016 z 2 poprawkami jw. 

 

8. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała Komisja projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022 z poprawkami. 

 

Przewodniczący Komisji  

……………………………………. 

                                                       mgr Adam Kwaśniak  

 

  


