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Protokół Nr 6 /2016
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
10 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Głowackiego 51.
Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach
znajduje się na nośniku informacji (płyta CD), która znajduje się
w aktach komisji.

Komisja obradowała w składzie:
1. Radny Edward Knaga
2. Radny Adam Kwaśniak – przewodniczący

Komisji.

3. Radny Piotr Wyczesany
4. Radny Jerzy Gawiak,
5. Radny Marcin Ciurej
6. Radny Bogusław Babicz,
7. Radna Ewa Chmielarz

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Skarbnik Celina Łanocha;
2. MPEC w Brzesku Tadeusz Pasierb;
3. MZGM w Brzesku Franciszek Mrzygłód
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji
radny Adam Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił
proponowany projekt porządku posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
16 maja 2016 r. – Protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze
Rady Miejskiej.
2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2015
rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br.
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4. Informacja na temat funkcjonowania MPEC Sp. z o.o. – wizja
lokalna.( informacja email), wizja lokalna pomieszczeń w
budynku przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod Muzeum Ziemi
Brzeskiej.
Ad.1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu
16 maja 2016 r. – Protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 16 maja 2016 r. – Protokół był wyłożony do wglądu w
Biurze Rady Miejskiej
ad.2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2015
rok.
Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła komisji podstawowe
wielkości wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok, dochody i
wydatki
budżetowe
oraz
wydatki
majątkowe.
W
dyskusji
nad
sprawozdaniem
komisja
analizowała
zagadnienia
dot.
wielkości
zadłużenia gminy, wysokości subwencji oświatowej, która pokrywa
około 54 % wydatków ponoszonych na oświatę, sprzedaż działek na
Pomianowskim Stoku.
Po dyskusji opinia komisji:
Komisja
pozytywnie
jednogłośnie
zaopiniowała
wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2015.

sprawozdanie

z

Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism i wniosków,
projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu br.
Radny Adam Kwaśniak zaproponował wniosek
o usunięcie z cmentarza
wojennego w Brzesku przy ul. Czarnowiejskiej resztek pomnika z
którego usunięto tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy UB ,MO i
ORMO. Zbadano miejsce pomnika i
nie ma tam żadnych pochowanych
ciał.
Wniosek komisji:
Komisja wnioskuje o usunięcie z cmentarza wojennego w Brzesku przy
ul. Czarnowiejskiej resztek pomnika z którego usunięto tablicę
upamiętniającą funkcjonariuszy UB ,MO i ORMO. Głosowano jednogłośnie
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Ad.4. Informacja na temat funkcjonowania MPEC Sp. z o.o. – wizja
lokalna.( informacja email), wizja lokalna pomieszczeń
w budynku
przy ul. Kościuszki przeznaczonych pod Muzeum Ziemi Brzeskiej.
Komisja udała się na wizję lokalną do MPEC w Brzesku. W czasie
wizji w zastępstwie Prezesa Spółki komisję przywitał i oprowadził po
przedsiębiorstwie Dyrektor ds. technicznych Tadeusz Pasierb.
Pan Pasierb przedstawił komisji
jakie w chwili obecnej są
przygotowywane ustawy dot. min. inwestycji ciepłowniczych w temacie
wykorzystywania odnawialnych źródeł ciepła co zarazem stanowi
zagrożenie dla kotłowni węglowych.
W
dyskusji
członkowie
komisji
zadawali
pytania
dot.
obsługiwanych przez MPEC w Brzesku kotłowni węglowych i gazowych,
wysokości ceny gazu jak również opłacalności z tego tytułu,
izolowania rurociągów cieplnych, wymiany ciepłociągów na
terenie
miasta , zatrudnienia pracowników
MPEC, potrzeb w zakresie
modernizacji kotłowni miejskiej.
Na wszystkie zapytania członków komisji odpowiedzi udzielił Pan
Tadeusz Pasierb .
Opinia komisji:
Komisja pozytywnie ocenia funkcjonowanie Spółki MPEC w Brzesku za
rok 2015. Głosowano jednogłośnie
Następnie komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń w budynku
przy ul. Kościuszki nr 4 w Brzesku zaprojektowanych dla Wydziału
EKiS UM w Brzesku oraz Muzeum Ziemi Brzeskiej.
Nadzór nad pomieszczeniami sprawuje MZGM w Brzesku. Pomieszczenia
zaprezentował komisji dyrektor MZGM w Brzesku Pan Franciszek
Mrzygłód.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 9.00- 12.00
Przewodniczący komisji
………………………………………………………….
mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
Biuro rady Miejskiej w Brzesku

