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Brzesko, dnia  14 Lutego  2019 rok. 

 

Burmistrz Brzeska 

 Tomasz Latocha   

 

 

Nasz znak: BR.IX. 0014.4.2.2019.MK 

 

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich Porządku 

Publicznego i Promocji RM w Brzesku odbytym w dniu  14 lutego  2019 roku podjęte 

zostały wnioski i opinie: 

 

1. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja  informacje  na temat przebiegu 

wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Gminie Brzesko. 

 

2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych 

za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego 

parkowania i sposobu pobierania tych opłat; 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz wysokości stawki tej 

opłaty na terenie Gminy Brzesko. Komisja  wnioskuje o ustalenie stawki opłaty za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi w wysokości 16 złotych za jedną osobę 

miesięcznie, jeżeli odpady  zbierane i odbierane są w sposób selektywny, oraz wyższej 

stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w wysokości 30 złotych za 

jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny. 

 

4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za odpadami  komunalnymi . 

 

5. Zapoznano się z pismem Pana W.CH. dot. herbu, flagi, banneru Gminy Brzesko.  

Komisja przyjęła do wiadomości przekazane jej informacje w tym temacie,  z 

zastrzeżeniem iż na kolejnym posiedzeniu, po uzyskaniu informacji od 

Przewodniczącej Rady Miejskiej  oraz Burmistrza Brzeska w kwestii wielkości kosztów 

tego przedsięwzięcia będzie dalej procedować nad wnioskiem mając na względzie 

pozytywne jego  rozpatrzenie. Głosowano jednogłośnie  

 

6. W związku z uchwałą dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie komisja 

wnioskuje o zwrócenie się do właścicieli działek nr 873/7, 973/6, 6314/1 o wysprzątanie 

zalegających tam  śmieci - Las położny przy byłym wysypisku śmieci w Jadownikach, 

działki są własnością Nadleśnictwa. Głosowano jednogłośnie  
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7. Komisja wnioskuje o usunięcie i wymianę zniszczonych znaków drogowych na ul. 

Pielgrzymkowej, Środkowej i Podgórskiej w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich 

Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej  

w Brzesku  

 

                                        ………………………………… 

               mgr Rafał Cichoński   


