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Upzejmie inbrmuje, 2e na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Bzesku, odbytym w dniu i6 wzs{nia
2019 roku po<ljgte zostaly wniost<l
i opinie:

'l

'

Komrsja wnioskuje do Burmistrza Brzeska
o zwr6cenie siq do prezesa
Sp6lki BZK z prosbq by mieszkaicy
Gminy Bzesko otrzymywali pzy wywozie
odpad6w odpowiedniq ilo6i work6w
do segregacji odpad6w komunalnych.
Glcsowano jednoglosnie

2'

Komisja pozytywnie ocen,a sprawozdanie
przedstawione sprawozdanie
z
pranu
rearizacji
Gospodarki Niskoemisyjnej dra Gminy
Brzesko. Grosowano
jednogrloSnie

3'

4.

Pozytywnie jednogrb.nie zaopiniowano
sprawozdanie z wykonania budzetu
Gminy Brzesko zal pc rocze 201g roku.

Komisja zapoznata sie i przyjeta do
wiadomosci pisma:

1) Zarzqdzenie Burmistrza Brzeska

Nr

22112019

w

sprawie

ptzeznaczenia do zbycia
nieruchomosci stanowiqcej wlasnoSi
Gminy Brzesko oznaczonq
iako dzialka 630g/.r

dra

w Jadownikach
poprawy warunk6w zagospodarowania
nieruchomo6ci

przyleglych;

2) Zarzqdzenie Burmistza Brzeska Nr 22212019 w sprawie nabycia

do gminnego zasobu nieruchomosci udzial6w w dzialce polo2onej
w Jasieniu;

List otwarty

3)

Migdzyzakladowego Zwiqzku Zawodowego

Pracownik6w lnstytucji Kultury Miasta ipowiatu Brzeskiego dot.
zaplanowania w Bud2ecie Gminy Brzesko 6rodk6w finansowych
na podwy2kg wynagrodzefr;

Pismo mieszkafrc6w Osiedla Stare Miasto dot. utworzenia

4)

parking6w przy ul. Glowackiego w Brzesku;

5)

Pismo Sp6ldzielni Mieszkaniowej w Bzesku o uwzglqdnienie w

bud2ecie

na 2020 rok Srodk6w finansowych na

kontynuacje

wsp6lnie ze spoldzielniq prac remontowych tj. zatoki parkingowe

nowe chodniki

i drogi ,

,

zapewniajqcych bezpieczeistwo

mieszkahcom Osiedla Jagielly pomiqdzy blokami nr 1 i 2;

6)

Zapoznano sie

z

p@ektem uchwaly

w

sprawie porozumienia

dotyczqcego przekazania Gminie Dqbno czesci zadania w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

7)

Komisja zapoznala siq z wyja5nieniami do projektu uchwaly w
sprawie wyra2enia zgody na zbycie nieruchomosci gruntowej
wlasno6ci Gminy Bzesko polo2onej w obrgbie Okocimia;

8)

Komisja zapoznala sig w wnioskiem p. DJ.T. i wyjaSnieniami dot.
propozycji zamiany dzialek i przyjela do wiadomosci;

9)

Komisja zapoznala sig z wnioskiem pSS Spolem dot. wyra2enia

zgody na zmiane czasu otwarcia baru SMAK w budynku UM i
przyjgla do wiadomoSci.

5.

Komisja zapoznala siq z odpowiedziE na wnioski komisji z dnia .10
maja br.
Starostwa Powiatowego w Brzesku w sprawie dot. obni2enia cen
oplaty za
wodg w blokach przy ul. Kosciuszki 72 i T2 a nawiqzujqc do przedstawionej

i

w

piSmie podstawy prawnej wnioskuje

do

Burmistrza Bzeska

o

doprecyzowanie Starostwu powiatowemu, 2e ro7]r,riqzanie sprawy
czyli, oplata

za obsluge instalacji z\ riqzane! z dostarczeniem wody
do tych budynk6w jest

w gestii powiatu jako organu zalozycielskiego sp zoz. Glosornano
jednog[o6nie

Pzewodniczacy Komisji Rewizyjnej RM w Bzesku
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