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pRorot(Ot 1llr 8/2016

:- 'a
ze posiedzenia KomisJi Sprar Obyuatelskich porzedku publicznego
Rady iliejskiej H Bnzesku odbytego r dniu
29 lipca 20,;6
u sali Urzedu itiejskiego r Brzesku

i

pronocji

".

!'l posiedzeniu komisji

Spraw

obywatelskich publicznego i promocji

zaproszone na posiedzenie, wedtug zalQczonej
przewodniczyt radny Krzysztof Boguszi

listy

Komisja Sprau Obyuatelskich Porzedku publicznego
skladzie:

1.
2.
3.

Radny Adam Kwa6niak

7.

Radny Boguslaw Babicz

-

Radny Krzyszto+ Bogusz

-

Pnzewodniczacy

osoby

obecno6ci. posiedzeniu

i promocji

obrado

ala

w

komisji;

czlonek komisji;

Piotr wyczesany - czlonek komisji;
4. Radny lerzy Gawiak - czlonek komisji;
5. Radny Knzysztof Stqpak- czlonek komisji;
6. Radny l.'tarcin Ciurej - cztonek komisji;
Radny

-

Ponadto w posiedzeniu uduial

cztonek komisji;

uzieli:

Burmistrz Bnzeska Grzegorz tJawnyka.;
Inspektor 860 UI.,l w Brzesku l{algorzata Miynanczyk;
Pnzewodniczacy na podstawie

listy

obecnosci stwierdzit prawomocnoSd obrad
komisji. Lista obecnosci stanowi zalEcznik nr ,. do protokolu.
Przeuodniczqcy komisji przedstawit proponowany porzadek obrad, zawarty
w zaproszeniu

-

stanowiacy zalacznik

nr 2 do protokotu.

PROPIOI{O}IAI{Y XSPdLNY PORZ4DEK POSIEDZETUA

1.

3

Ocena systemu gospodanki odpadami, dzialajqcym

w Urzedzie ttiejskim

w Brzesku za rok 2015.

2. Przyjecie pnotokolu z posiedzenia komisji z dnia 24 lutego
28 cze?wca

3.

2OL6" ,

Sprawy bie2Ece

i

wolne wnioski.

2016n. onaz

Ad. 1 ocena systemu gospodarki odpadami, dzialajqcym w urzedzie ltiejskin
u Brzesku ze
2OLs "ok
Inspektor Biura Gospodarki odpadami UM w Brzesku llalgonzata tliynarczykprzedstawila najwa2niejsze informacje bie2Ece Biura Gospodarki 0dpadami
vr 20!6? .

-

i

od 1 lipca do 30 czerwca 20L7t. z BZ( na
w przetargu zgiosil siq tylko jeden oferent.

zostala podpisana

2 98o ggo,oo

zI.

umowa

kwote

- nie przewiduje siq wznostu stawekl
-

od 1 stycznia 2o77r. majq wejs( w 2ycie przepisy ustalry Prawo Zam6wief
Publicznych, gdzie ustugq odbioru i zagos poda rowania odpad6w komunalnych
bgdzie mo2na udzielii z wolnej rgki, wlasnej sp6tce pod warunkiem, ii 9g %
dziatalnosci wykonuje na rzecz gminy;

-

zalegtogci od 2O!3". do 30 czenwca br. wynosza 2La 428, 4L zl.

-

biuro wyslalo 800 upomnief i 185 pism i wezwaf;

-

w wyniku pracy

i kontnoli naliczono

odpad6w w wysoko6ci

-

prowadzona

od 2013n. 8 rodzinom oplate za odbior

3 975,00 zl.

jest kontrola

skiadanych

i

zlozonych deklaracji pod kEtem

ilosci

zgtoszonych osob, a faktycznie zamieszkuj ecyc h. W pnzypadku wEtpliwoSci co
do ilosci os6b zamieszkalych stosowane sq wezwania do wyja5niei i pnowadzone
postepowania

- obecnie

-

takich wezwaf wystosowano 225.

prowadzona

jest

nownie2 kontrola

firm w zaknesie posiadania

um6w.

wystosowano 120 wezwaf do okazania umowy na odbi6r odpadow komunalnych.

kontroli

-

podpisano 80 um6w na odbior

i

Po

zagospodarowanie odpadow.

z WFoS na kwotq 30 260,OO zl. (zorganizowanie
teatrzyk6w ekologicznych dla szkol i przedszkoli, pikniku ekologicznego,
wykonano kolorowanki i ulotki, odnowienie Scieiek ekologicznych w lesie
Szczepanowskim, zakupiono siatki ekologiczne jako nagrody na konkursy
otrzymano dofinansowanie

w szkolach).

komisji Krzysztof Bogusz poruszyl r6wnie2 tematy wycofania
przetargu odbioru odpad6w w Gminie Debno. Burmistrz Brzeska

PrzewodniczEcy

finmy BZK z

Gtzegotz Wawryka

udzielii

odpowiedzi.

Komisja zapoznala sie z informacjq dotyczqca systemu gospodarki odpadami
w Gminie Brzesko, dzialajEcym w Urzedzie Miejskim w Brzesku za rok 2015

i

20L6.

Ad. 2 Przyjqcie protokolu z posiedzenia komisji z dnia 24 lutego 2016r. oraz
28 czerwca 2016r.
Protokot z dnia 24 lutego 2016r. - glosowano jednogloSnie
Protokol z dnia 28 czerwca 2OL6t. - glosowano jednogtosnie
Ad. 3 Sprawy bieiQce
Radny

i

wolne wnioski.

lerzy Gawiak, poprosil aby powotai

WiceprzewodniczAcego komisji.

Gtosowano 1 za.

I'lniosek nie zostal rozpatrzony.

Bunmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, pnzedstawil bie2qce informacje dot.
organizacji i przyjqcia pielgrzym6w w Gminie Bnzesko z okazji Swiatowych Dni
liltodzie2y w Krakowie.
Posiedzenie trwaio od godziny 8|OO do godziny O8 i4O
PrzewodniczEcy Komisji Spraw obywatelskich porzadku
Publicznego
Rady Miej skiej w Bnzesku

ffi".it

mgr Krzysztbf Bogusz

Pnotokol
szczepka

