Protokół Nr 7 /2017
Z
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
6 lipca 2017 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 – Żwawa
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji radny
Adam Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad komisji.
Przewodniczący komisji zaproponował zmianę w porządku obrad komisji jak
niżej:
1. Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu lipiec
2017r.
2. Wizja lokalna w Muzeum Regionalnym w Brzesku.

Ad.1 Sprawy bieżące i wolne wnioski- rozpatrzenie pism skierowanych do
komisji i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu lipiec 2017r.
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Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak- odczytał wniosek z posiedzenia
Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczący budynku szkoły w Wokowicach.
Wyjaśnił,

że

jego

zdaniem

Rada

Sołecka

w

Wokowicach

powinna

zadecydować o tym budynku. Następnie odczytano pismo /opinie prawną
radcy prawnego UM w Brzesku dot. budżetu obywatelskiego.
Radna Ewa Chmielarz-Żwawa- odczytała pismo mieszkańców z ul. Gajowej/
ul. Kołłątaja z osiedla Słotwina o interwencje dotyczycącą zamontowania
kamer oraz braku stosowania przez kierowców tonażu na w/w drogach.
Dodatkowo, poinformowała, że jeżdżą tą drogą autobusy. Pasażerowie
pojazdów robią sobie tam toaletę w lesie oraz wyrzucają notorycznie śmieci.
Radny Bogusław Babicz- nie zgodził się, że jeżdżą autobusy przez ul. Gajową,
na pewno pojazdy dostawcze.
Podjęto następujące wnioski i opinie:
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przekazanie wniosku Społecznej
Komisji

Mieszkaniowej

Radzie

Sołeckiej

w

Wokowicach.

dot.

zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wokowicach.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja zapoznała się opinią prawną radcy prawnego UM w Brzesku dot.
budżetu obywatelskiego.
Komisja

wnioskuje

do

Burmistrza

Brzeska

o

rozważenie

możliwości

zamontowania kamery na ul. Gajowej i ul. Kołłątaja w Brzesku. Głosowano:
6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
Ad.2 Wizja lokalna w Muzeum Regionalnym w Brzesku.

Komisja odbyła wizję lokalną w Muzeum Regionalnym w Brzesku.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
2|Strona

Obrady trwały od godz.10.00-11.00

Przewodniczący Komisji
mgr Adam Kwaśniak

protokołowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka
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