Protokół Nr 7 /2018
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
09 lipca 2018 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. Radna Ewa Chmielarz – Żwawa
7. Radny Bogusław Babicz,
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:


Prezes RPWiK Zbigniew Gładyś;

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 zawarty w zaproszeniu - został przyjęty jednogłośnie jak niżej
ze zmianami:
1. Przyjęcie
Protokołu
z
posiedzenia
komisji
odbytej
w
dniu
18 czerwca 2018 r.- protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji.( inf. email).
3. Wizja lokalna komisji – Łukanowice.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z dnia 18 czerwca 2018 roku ( Protokół znajdował się do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej).
Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r. został przyjęty bez
uwag pozytywnie jednogłośnie.
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Ad.2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał
skierowanych do komisji.( inf. email).
W sprawach bieżących komisja zaopiniowała:
1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w
budynku administracyjnym w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 stanowiącym
współwłasność Gminy Brzesko i Starostwa Powiatowego.
2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano wniosek o
wynajem w trybie
bezprzetargowym lokalu użytkowego Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu
wyłonionemu w drodze postepowania przetargowego na wykonanie bankowej
obsługi budzetu Gminy Brzesko na potrzeby prowadzenia punktu kasowego stawka czynszu za 1 m2 w kwocie 26,25 zł brutto miesięcznie wraz z
pozostałymi obciążeniami wskazanymi we wniosku( OAG:I.2501.15.2018.TR).

Ad. 3. Wizja lokalna komisji – Łukanowice
Komisja udała się na wizje lokalna do Łukanowic. W wizji udział wziął również Prezes Spółki
Pan Zbigniew Gładyś , który oprowadził komisję po zakładzie.
Po wizji opinia komisji:
Komisja odbyła wizję lokalną w Łukanowicach RPWiK na ujęciu wody.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.9.00-11.00
Przewodniczący Komisji
mgr Adam Kwaśniak

Protokołowała:
Inspektor BRM w Brzesku
Marta Kółkowska
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