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Brzesko, dnia 23.10. 2017 r. 

              

 BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                    

GRZEGORZ WAWRYKA 

Nasz znak : BR.IX.0014.4.10.2017.MK                                

                    

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Spraw Obywatelskich 

Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w 

dniu: 23.10. 2017 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie : 

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do Rady Sołeckiej 

wsi Wokowice i wyrażenie opinii na temat sposobu zagospodarowania 

budynku po  byłej szkole podstawowej w Wokowicach. Głosowano 

jednogłośnie 

 

2. Komisja  przyjęła do wiadomości informacje na temat działalności  Gminy 

Brzesko  w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom  i pozytywnie opiniuje przedstawioną informację. 

Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja  zapoznała się z  informacją na temat bieżącego wykorzystywania 

dotacji i programów unijnych oraz planach związanych z naborami na rok 

2018   i pozytywnie opiniuje przedstawioną informację. Głosowano 

jednogłośnie 

 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przedstawienie informacji w 

formie artykułów prasowych na stronie brzesko.pl dot. pozyskiwanych 

środków i dotacji z programów unijnych i krajowych. Głosowano 

jednogłośnie 

 

5. Komisja wnioskuje  Burmistrza Brzeska o ujęcie w planach budżetowych na 

rok 2018 zakupu niezbędnego kontenera sanitarnego dla potrzeb LKS 

ISKRA Szczepanów wraz z budową odpowiedniej instalacji wodno – 

kanalizacyjnej do przedmiotowego kontenera. Głosowano jednogłośnie 
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6. Komisja wnioskuje o ujęcie  w budżecie roku przyszłego środków 

finansowych na remont i wykonanie  nakładki asfaltowej na starym parkingu 

przy cmentarzu komunalnym po północnej stronie wjazdu na cmentarz. 

Głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisja przyjęła do wiadomości informacje na temat  cmentarzy i miejsc 

pamięci narodowej na terenie Gminy Brzesko oraz potrzebach remontowych. 

Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje wniesienia zmian do Uchwały  

Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia  27.09.2017 r. 

przedstawione przez Kierownika H. Piela. Głosowano jednogłośnie 

 

 

9. Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: 

 

1) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Brzesko w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen 

za te usługi; Głosowano jednogłośnie  

 

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko; 

Głosowano jednogłośnie  

 

3)  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  

stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko; Głosowano 3 za, 0 przeciw, 2 

wstrzymujące; 

 

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko; 

Głosowano jednogłośnie  
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5) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Brzesko; Głosowano 

jednogłośnie  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji: 

………………………………………..  

mgr Krzysztof Bogusz  

 

 


