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BURMISTRZ BRZESKA 

Tomasz Latocha 

 

Nasz znak: BR.0014.6.3.2020.JK                                  Brzesko, dnia 19.03.2020 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  Rady  Miejskiej 

w Brzesku odbytym w dniu  18 marca 2020 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

 

 

1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności niepublicznych 

placówek oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych 

sprawozdania z SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 

2019 r. 

 

2. Komisja zapoznała  się ze sprawozdaniem z Realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomani w Gminie Brzesko w 2019 r.  

 

3. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie: 

 

1) Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

zamieszkałej na terenie Gminy Brzesko – głosowano jednogłośnie. 

 

2) Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy 

Brzesko i pozytywnie zaopiniowała propozycję stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27 złotych za 

jedną osobę miesięcznie- głosowano 4 za, 1 wstrzymujący. 
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3) Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzesko – 

głosowano jednogłośnie. 

 

4) Wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, 

ustalenia opłat zaparkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, 

ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania i sposobu 

pobierania tych opłat – głosowano 2 za, 2 wstrzymujące. 

 

 

 

4. Przyjęto do wiadomości sprawozdania Rb – NDS, Rb – 27ZZ, Rb – 27S, Rb - 

28S, Rb – 50 za 2019 rok. 

 

5. Przyjęto do wiadomości materiały w sprawie nocnych godzin sprzedaży 

alkoholu.  

 

6. Przyjęto do wiadomości pismo NIK w sprawie kontroli funkcjonowania 

budżetów partycypacyjnych (obywatelskich). 

 

7. Przyjęto do wiadomości obradowane na poprzedniej komisji pismo 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku w sprawie kontynuowania prac 

związanych z remontem dróg, parkingów i chodników na Osiedlu Jagiełły  

w 2020 roku. 

 

8. Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 12 lutego 

2020 roku Nr 36/2020.  

 

9. Przyjęto do wiadomości list Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko dotyczący 

zapytania Radnego Jarosława Sorysa.  
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10.  Przyjęto do wiadomości pismo PSP w Sterkowcu w sprawie remontu 

placówki. 

 

11.  Przyjęto do wiadomości pismo Rady Rodziców PSP w Sterkowcu w sprawie 

przywrócenia dzieciom z Wokowic przynależności do obwodu szkolnego  

PSP w Sterkowcu oraz zapewnienia im dowozu na zajęcia. 

 

Przewodniczący Komisji  

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku  

 

(-) dr Piotr Duda 

 


