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Upzejmie informujg, ze nrrFosicuzS?{CI"&tiiiiiiJi Gospodarki Komunalnej ochrony

Srodowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bzesku odbytym w dniu

18 wze5nia 2019 roku podjgte zostaly wnioski i opinie:

l.Komisja pozytywnie ocenila sprawozdanie pzedstawione sprawozdanie z realizacji planu

Gospodarki N iskoem isyjnej dla Gminy Brzesko. Cllosonlano jednogrloSnie

2. Pozytywnie jednogfo6nie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania bud2etu Gminy

Brzesko za I polrocze 2019 roku.

3. Komisja zapoznala sig i przyjgta do wiadomo5ci pisma:

c Zarzqdzenie Burmistza Brzeska Nr 22ir201g w sprawie przeznaczenia do

zbycia nieruchomosci stanowiqcej wlasnos6 Gminy Bzesko oznaczonej jako dzialka

6308/1 w Jadownikach dla poprawy warunk6w zagospodarowania nieruchomosci

przyleglych;

o Zarzqdzenie Burmistza Brzeska Nr 222t2019 w sprawie nabycia do

gminnego zasobu nieruchomoSci udzial6w w dzialce polo2onej w Jasieniu;

o List otwarty Miqdzyzakladowego Zwiqzku Zawodowego pracownik6w

lnstytucji Kultury Miasta i Powiatu Bzeskiego dot. zaplanowania w Bud2ecie Gminy

Brzesko Srodk6w finansowych na podwy2kq wynagrodzeri;

o Pismo Spoldzielni Mieszkaniowej w Brzesku o uwzglgdnienie w bud2ecie

na 2020 rok srodk6w finansowych na kontynuacje wsp6lnie ze spoldzielniq prac

remontowych tj. zatoki parkingowe , nowe chodniki i drogi , zapewniajecych

bezpieczehstwo mieszkaircom Osiedla Jagielly pomigdzy blokami nlI i 2;

. Zapoznano sig ze Sprawozdaniem z dzialalno5ci Sp ZOZ w Bzesku.



4. Komisja zapoznala sie z pismem mieszkaic6w osiedla stare Miasto dot.

utwozenia parking6w przy ul. Glowackiego w Brzesku i wnioskuje do Burmistza

Brzeska o skierowanie wniosku do Zespolu ln2ynierii Ruchu Drogowego celem

wyra2enia opinii. Glosorivano jodnog[o6nie

5. Komisja negatwvnie zaopiniowara projekt uchwaly w sprawie porozumienia

dotyczqcego pzekazania Gminie Dgbno czgsci zadania w zakresie lokalnego

transportu zbiorowego - Glrsourano g za, 0 pzeciw, 2 wsfzymujqce

6. Po47t1a,vnie jednogrtosnie zaopiniowano projekt uchwaly w sprawie wyra2enia zgody

na zbycie prawa u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci gruntowej.

7. Komisja zapoznala sie z wyjasnieniami do projektu uchwaly w sprawie wyra2enia

zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej wlasnoSci Gminy Bzesko polozonej w

obrgbie okocimia i po4ytl4unie jednogbsnie opiniuje przedstawiony projekt uchwaly.

8. Po4Afirnie, jednoglo6nie zaopiniowano wniosek p. DJ.T. i dot. propozycji zamiany

dzialek;

9. Zgodnie z wnioskiem PSS Spolem, Komisja po4ltywnie jednoglosnie wyrazita

zgode na zmianq czasu godzin otwarcia baru SMAK zlokalizowanego w budynku

UM.



10. Komisja zapoznala sig z propozycjami utwozenia jednostki bud2etowej Miejskie

Centrum Obslugi OSwiaty oraz nadania jej statutu.

Pzaivodniczqcy Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony

Srodowiska i Miejskiej w Bzeslar

LESZEK KLIMEK


