
Brzesko, dnia 21 października 2009 r. 

    Burmistrz  Brzeska 
    Grzegorz Wawryka 

Nasz znak:  BR.IX.0064/6/63 /2009/MK    
Nasz znak:BR.IX.0064/2/ 45/2009/MK

Uprzejmie informuję, że na wspólnym  posiedzeniu  Komisji 
Rewizyjnej  oraz  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony  Środowiska 
i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 21 października  2009 
roku zostały podjęte następujące wnioski i opinie :

1. Komisja  Rewizyjna  oraz  Komisja  Gospodarki  Komunalnej  Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa:

1) przyjęły  do  wiadomości  informacje  o  stanie  dróg  gminnych   oraz 

przeprowadzonych  na  drogach  i  chodnikach  inwestycjach  i  remontach 

w okresie  9-ciu miesięcy 2009 roku,

2) przyjęły do wiadomości informacje o stanie sanitarnym i estetycznym miasta 

Brzeska,

3) przyjęły do wiadomości  informacje na temat bieżącej  działalności Spółki MPK 

w Brzesku.

4) przyjęły do wiadomości  informacje na temat bieżącej  działalności Spółki BZK 

w Brzesku.

2. Po  zapoznaniu  się  ze  skargą  P.P.  Anny  i  Czesława  Nalepa,  wysłuchaniu 

wyjaśnień pracowników RPWiK w Brzesku oraz zapoznaniu się z pismem Pani 



Anny  Nalepa  z  dnia  21.10.2009  r.  /wpływ  w  dniu  posiedzenia  komisji/ 

wycofującym przedmiotową skargę /”zażalenie”/ komisja postanawia :

1) zgodnie  ze stanowiskiem skarżącej nie rozpatrywać skargi,

2) przekazać  Burmistrzowi  Brzeska   do  załatwienia   problem 

przedstawiony w drugim akapicie w/w pisma. 

          Głosowano jednogłośnie.

3. Komisje wnioskują o  przeprowadzenie debaty  na temat propozycji  rozwiązań 

w  temacie  dalszego  funkcjonowania  Spółki  MPK  w  Brzesku,  jeszcze  przed 

dyskusją w sprawie projektu budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok. 

      Głosowano 8 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.

 

4. Komisje pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2009 rok,

2) udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Brzeskiemu.

5. Projekt  uchwały  w sprawie  określenia   zasad  i  trybu korzystania  z  obiektów 

sportowych  stanowiących  własność  Gminy  Brzesko  komisje  przyjęły  do 

wiadomości.  Projekt uchwały  komisje przekazują  do  Komisji  Oświaty celem 

jego analizy i wyrażenia opinii.

6. Komisje przyjęły do wiadomości następujące pisma:

• ZHP w Brzesku  w sprawie  zaplanowania w budżecie roku 2010 środków 

finansowych na obchody roku harcerskiego 2009/2010,
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• Pani Janiny Drużbowskiej – Cader skierowanego  do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej  w  Brzesku  w  sprawie   osobistego  udziału   wnioskodawczyni 

w  pertraktacjach z Gminą Brzesko.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GOSPODARKI                                       PRZEWODNICZĄCA 
KOMUNALNEJ OCHRONY SRODOWISKA                                            KOMISJI REWIZYJNEJ 
                  I ROLNICTWA                                                                    RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
   RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU            
                                        
mgr KATARZYNA PACEWICZ-PYREK                                                mgr MARIA KĄDZIOŁKA
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