
Brzesko, dnia 13 listopada  2008 r.

Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR. IX. 0064/4/25/2008/MK

Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego 
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku ,odbytego w  dniu 12 listopada  2008 roku podjęte 
zostały wnioski i opinie:

1. Komisja   zapoznała  się  z  prezentacją  DALKIA  POLSKA  SA zajmującej  się 

produkcją energii cieplnej .

2. Komisja wnioskuje  o pozyskanie inwestora zewnętrznego  celem dokapitalizowania 

Spółki MPEC Brzesko – głosowano jednogłośnie 

3. Pozytywnie przy 4 głosach za i 1  wstrzymującym  zaopiniowała komisja  projekt 

uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2009.

4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i 

deklaracji dla celów  podatku od nieruchomości ,podatku rolnego ,podatku 

leśnego.

 Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – komisja 

wnioskuje o  obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

GUS z dnia 17.10.2008 roku w sprawie średniej  ceny skupu żyta za okres 



pierwszych trzech kwartałów  2008 roku z kwoty 55.80 zł za 1  dt do kwoty 

50,00 zł za 1 dt do celów wymiaru  podatku rolnego na terenie Gminy 

Brzesko.

5. Komisja  negatywnie opiniuje  przedłożony  projekt  uchwały  w  sprawie  wysokości 

stawek podatku od nieruchomości  na rok 2009  i wnioskuje do Pana Burmistrza 

Brzeska  o pozostawienie  stawek   podatkowych na poziomie roku 2008 - głosowano 

jednogłośnie 

6. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie  nadania 

nazwy drodze  położonej w Brzesku – Równia.

7. Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie nadania 

nazwy  drodze  wewnętrznej   położonej  w  Brzesku,  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym działki 3090/10 własności Gminy Brzesko – „Przy Rondzie”. 

8. Komisja  wnioskuje o nadanie  nazwy  drodze   położonej  w  Brzesku  ,  oznaczonej 

numerem  działki  1411/141  nazwy  „Kryształowa”.  Komisja  wnioskuje   o 

przygotowanie  przez  merytoryczny  Wydział  UM  stosownego  projektu  uchwały. 

Głosowano jednogłośnie 

9. Komisja  wnioskuje   do   Burmistrza  Brzeska   o  spowodowanie   zwiększenia 

częstotliwości  opróżniania pojemników  na zużytą odzież z terenu miasta Brzeska. 

Głosowano jednogłośnie

10. Komisja wnioskuje   o sukcesywne  sprzątanie  ciągu ulicy Kościuszki w Brzesku .

Głosowano jednogłośnie
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11. Komisja wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku  o wystosowanie 

specjalnego zaproszenia do Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku  o udział w 

najbliższym  posiedzeniu  sesji  Rady  Miejskiej  ,celem  udzielenia  odpowiedzi  na 

zapytania radnych .Głosowano jednogłośnie 

12. Komisja  kieruje pod adresem Pana Burmistrza Brzeska  podziękowania za bogaty 

program obchodów  90-lecia  Niepodległości .

Przewodniczący Komisji Prawa 
Porządku Publicznego i Promocji Rady 

Miejskiej   w Brzesku

mgr Adam Kwaśniak

3


