Protokół Nr 10 /2017
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady
Miejskiej
Rady
Miejskiej
w
24 Listopada 2017 r. w sali obrad

Brzesku
odbytego
w
dniu
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:


Kierownik Henryk Piela

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji
radny
Adam Kwaśniak, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność
obrad komisji.
Przewodniczący komisji zaproponował porządek obrad komisji jak niżej:
1. Wizja lokalna na terenie gminy w sprawach różnych.
2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu
17 października 2017 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów
uchwał skierowanych do komisji.( inf. email)
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie
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Ad.1. Wizja lokalna na terenie gminy w sprawach różnych.
Komisja odbyła wizję lokalną na dworcu PKP w Jasieniu zgodnie z pkt.1 porządku
posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak odczytał pismo mieszkańców Jasienia
dot. uhonorowania Pana A.P okolicznościowym wyróżnieniem za wniesiony wkład ,
utrzymanie i wyremontowanie poczekalni kolejowej w Jasieniu.
Po wizji lokalnej komisja podjęła wnioski o treści:
1. Komisja

wnioskuje

o

uhonorowanie

Pana

A.P

okolicznościowym

wyróżnieniem za wniesiony wkład , utrzymanie i wyremontowanie
poczekalni kolejowej w Jasieniu. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący
2. W związku z zauważonym w trakcie oględzin oblodzeniem nawierzchni
wykonanej ze śliskich płyt metalowych na peronie w Jasieniu, komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie stosownych działań
zabezpieczających przed groźba wypadku pasażerów korzystający z
peronu. Głosowano jednogłośnie
Ad.2. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17.10. 2017 roku przyjęto
jednogłośnie bez uwag.

Ad.3. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i
projektów uchwał skierowanych do komisji.( inf. email)


Przewodniczący Komisji Adam Kwaśniak odczytał treść projektów
uchwał w sprawach:

1) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr
1 do Uchwały XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego
2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Brzesko i zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2016
Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany
załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie
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2) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Brzesko a Gminami: Nowy Targ, Miasto
Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż
oraz Trzebinia powierzającego Gminie Nowy Targ realizację programu
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ,
Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice,
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”; Głosowano jednogłośnie
Projekt uchwały objaśnił Komisji Kierownik Henryk Piela wg. załącznika do
protokołu komisji.
3) Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzesko
wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. Projekt uchwały wg. załącznika do
protokołu objaśniła Kierownik Danuta Zięba.
Przewodniczący komisji Adam Kwaśniak – poruszył temat budowy sanitariatów
na Placu Targowym w Brzesku.
Kierownik Henryk Piela odpowiedział, że w budżecie gminy na rok 2018 nie zostały
zabezpieczone środki finansowe na powyższe zadanie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00 0 9.50

Protokołowała:
Inspektor Marta Kółkowska
Przewodniczący Komisji
………………………………………….
mgr Adam Kwaśniak
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