
Uchwała Nr XXI(142)2008 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 lutego 2008 roku 

 
 
w sprawie: przyjęcia planu pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2008. 
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w zw. z § 
23 ust. 1 Statutu Gminy Brzesko przyjętego uchwałą Nr VII/39/2007 Rady 
Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy 
Brzesko (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 468, poz. 3091 z poź. zm.) - 
Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuję: 

§ 1 
 
 
Uchwala się plan pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na 2008 rok 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI FINANSOWEJ RADY MIEJSKIEJ  
W BRZESKU NA ROK 2008 . 
 
 
 
1.Realizacja wniosków Komisji Gospodarki Finansowej za okres od stycznia 2007 
roku do lutego 2008 roku. 
2.Analiza wyników finansowych Brzeskich Zakładów Komunalnych i Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy udziale Prezesów i Rad Nadzorczych 
tych przedsiębiorstw. 
3.Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2007 . 
4.Analiza wyników finansowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego . 
5.Analiza wyników finansowych Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze 
wskazaniem kierunków rozwoju . 
6.Informacja na temat realizacji wpływów do budżetu Gminy Brzesko z tytułu 
podatku od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od nieruchomości . 
7.Analiza wydatków Biura Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
za rok 2007 . 
8.Realizacja inwestycji gminnych w roku 2008 . 
9.Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku . 
10.Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 . 
11.Opiniowanie stawek podatków lokalnych na rok 2009 . 



12.Opiniowanie projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 . 
13.Opiniowanie zmian do budżetu Gminy Brzesko na rok 2008 . 
 
 
 
Plan Pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2008 
 
STYCZEŃ 
1.Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2008 
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
LUTY 
1.Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych-spotkanie z wszystkimi 
firmami działającymi na terenie gminy wywożącymi odpady komunalne. 
2.Tereny pod budownictwo socjalne z zasobów gminnych oraz pozyskiwanie 
takich obszarów do zasobów gminnych./ewentualna wizja lokalna/ oraz wizyta w 
wydziale p.Makucha. 
3.Informacja o realizacji wniosków komisji za rok 2007 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
MARZEC 
1.Funcjonowanie MPK i perspektywy rozwoju-komisja wyjazdowa 
2.Funkcjonowanie BOSiR-komisja wyjazdowa 
3.Monitoring harmonogram rozwoju na terenie miasta i gminy. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
KWIECIEŃ 
1.Funkcjonowanie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i plany 
rozwoju w tym zwiększanie zasobów mieszkaniowych-wizja lokalna zasobów. 
2.Przedstawienie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej na temat zakresu prac, problemów itp.  
3.Debata :Plan Zagospodarowania Przestrzennego plusy i minusy posiadania 
takowego przez gminę z udziałem Burmistrza i naczelnika Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Komunalnej  
5.Analiza wykonania budżetu za rok 2007. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
MAJ 
1.Komisja wyjazdowa do oczyszczalni ścieków. 
2.Informacja o MPC w Brzesku-komisja wyjazdowa 
3.Wizja lokalna placów zabaw. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
CZERWIEC 
1.Przedstawienie informacji przez Naczelnika Wydziału Geodezji 
,Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa w tym pozyskiwanie terenów do zasobów 
gminnych-wizyta w tym wydziale. 
2.Gmina i Powiat wspólne obszary działania/w tym omówienie inwestycji które 
są lub będą współfinansowane przez obie jednostki mające na celu stworzenie 
harmonogramu takich inwestycji. 
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
LIPIEC 
Wakacje 
 
 



Ewentualnie z powodu bogatego planu pracy po uzgodnieniu z wszystkimi 
członkami komisji zwołanie jednego posiedzenia. 
 
SIERPIEŃ 
1.Informacja BZK na temat bieżącej działalności i perspektyw rozwoju/ wizja 
lokalna na Bazie BZK przy ul.Przemysłowej/ 
2.Informacja o pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych . 
3.Informacja na temat inwestycji gminnych. 
4.Pozyskiwanie inwestorów . 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
WRZESIEŃ 
1.Problemy lokalnej przedsiębiorczości/komisja z udziałem przedstawicieli 
Stowarzyszeń przedsiębiorców na terenie gminy oraz liderów lokalnej 
przedsiębiorczości/,sposoby pomocy lokalnym przedsiębiorcom. 
2.Zapoznanie się z działalnością RPWiK w Brzesku-wizja lokalna. 
3.Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008r 
4.Propozycje inwestycji do budżetu na rok 2009. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
PAŹDZIERNIK 
1.Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych i stanu dróg 
gminnych/wizja lokalna/ 
2.Estetyka miasta/ zwłaszcza tereny zielone, / i stan sanitarny/wizja lokalna/ 
3.Problematyka ochrony środowiska ,edukacja mieszkańców w tym zakresie / 
dzikie wysypiska sposoby likwidacji /-wizyta w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska . 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
LISTOPAD 
1.Inwestycje w placówkach oświatowych /wizja lokalna/, stworzenie 
harmonogramu dostosowania placówek oświatowych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
2.Opiniowanie stawek podatków lokalnych na rok 2009. 
3.Wstępne propozycje planu pracy komisji na rok 2009. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
GRUDZIEŃ 
1.Analiza projektu budżetu na rok 2009 
2.Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2009 
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
 
 
 
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY KULTURY I SPORTU RADY MIEJSKIEJ W 
BRZESKU NA ROK 2008 
 
STYCZEŃ  
1.Funkcjonowanie Kręgielni jako placówki sportowo-rekreacyjnej w Brzesku. 
2.Omówienie pracy komisji za 2007 r i zatwierdzenie planu pracy na rok 2008. 
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
LUTY 
1.Analiza organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i 
letnich w 2007 roku . 
2.Omówienie projektu regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska 



. 
3.Działalność kulturalna na terenie osiedli i sołectw 
(baza lokalowa) . 
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
MARZEC 
1.Brzeska oświata (przedszkola,szkoły podstawowe i gimnazja) w oczach 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
KWIECIEŃ 
1.Ocena realizacji budżetu Gminy Brzesko za rok 2007 
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
MAJ 
1.Sposoby promowania dzieci i młodzieży w działalność organizacji 
młodzieżowych w szkole (samorząd uczniowski,ZHP,PCK,Liga 
Przyrody,SKS,Uczniowskie Kluby Sportowe itp.) 
Informacja pisemna i ustana Naczelnika Wydziału EKiS 
Informacja ustna nauczycieli-opiekunów w/w organizacji młodzieżowych. 
Możliwość prezentacji programów artystycznych dzieci i młodzieży wybranych 
szkół 
Promowanie Przeglądu Artystycznego Szkół Podst.i Gimnazjów . 
Promowanie rozgrywek międzyszkolnych w piłce noznej,siatkowej,ręcznej 
 
CZERWIEC 
1.Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2008 r. 
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
LIPIEC 
1.Oferta Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji 2008 r. 
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
SIERPIEŃ 
1.Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych w Gminie Brzesko do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski .  
 
WRZESIEŃ 
1.Zapoznanie się z wynikami egzaminów gimnazjalnych i badania kompetencji 
uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzesko . 
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
PAŻDZIERNIK 
1.Rozwój ruchu olimpijskiego i konkursów przedmiotowych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Brzesko w kontekście stypendiów Burmistrza 
Brzeska . 
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
LISTOPAD 
1.Analiza stawek podatków lokalnych na rok 2008 . 
2.Aktualny stan remontów w placówkach oświatowych Gminy Brzesko . 
3.Informacja nt.doradztwa metodycznego i doskonaleń nauczycieli z terenu 
Gminy Brzesko . 
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 



GRUDZIEŃ 
1.Analzia projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2009 . 
2.Podsumowanie pracy komisji w 2008 r. 
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski . 
 
 
 
 
Plan pracy Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji na rok 2008 . 
 
Styczeń: 
1.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2008. 
2.Sprawy bieżące. 
Luty: 
1. Stan sanitarny Gminy oraz gospodarka odpadami ( segregacja śmieci ) 
Edukacja ekologiczna . 
2. Sprawy bieżące. 
Marzec: 
1.Komunikacja zbiorowa Gminy Brzesko ( PKS, MPK, BUSY ) 
2. Stan techniczny dróg i chodników gminnych po zimie.  
2. Sprawy bieżące. 
Kwiecień: 
1. Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2007. 
2.Reklama i promocja Gminy. Ocena działalności BIM-u, Biura Promocji i 
współpracy z miastami partnerskimi, Małopolska Szkołą Wyższą w Brzesku . 
3. Sprawy bieżące. 
Maj: 
1.Przygotowanie Gminy do sezonu wakacyjnego. Letni wypoczynek dzieci 
młodzieży w Gminie i poza miejscem zamieszkania. 
2.Oferta Dni Brzeska.  
3.Sprawy bieżące. 
 
Czerwiec: 
1. Ocena przygotowania placów zabaw dla dzieci i obiektów sportowych na 
terenie Gminy . 
2. Ocena parków i zieleni miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 
Lipiec:  
Posiedzenie wyjazdowe w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej . 
Ocena bezpieczeństwa Gminy (pożarowa, powodziowa, skażenia itp. 
Sierpień: 
1. Działania Gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy 
lokalnym przedsiębiorcom (zwolnienia z podatków, opłaty za reklamy ) 
2. Sprawy bieżące. 
 
Wrzesień: 
1.Cmentarze wojenne na terenie Gminy. Utrzymanie porządku i sposób 
zabezpieczenia przed dewastacją. 
2.Propozycje komisji do projektu budżetu na rok 2009. 
3.Sprawy bieżące. 
 
Październik: 
1.Ocena przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego. 
2. Sprawy bieżące. 
Listopad: 
1. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na rok 2009. 
2. Sprawy bieżące. 



Grudzień: 
1. Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2009. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2009. 
3. Sprawy bieżące. 
 
 
Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w 
Brzesku w 2008r. 
 
1.Profilaktyka i promocja zdrowia w Gminie Brzesko. Zdrowotne programy 
profilaktyczne realizowane przez SPZOZ w Brzesku. Ocena działalności Komisji 
ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w Brzesku. Aktualizacja programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008r.Zagrożenię 
narkomanią i podejmowane działania profilaktyczne. 
2.Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych- stan obecny, 
identyfikacja potrzeb, perspektywy. Problem bezdomności i polityka socjalna 
Gminy Brzesko w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej. 
Funkcjonowanie noclegowni i hostelu - wizja lokalna. 
3.Analiza bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy i miasta. Przygotowanie 
gminnego programu ochrony środowiska. 
4.Problemy medycyny szkolnej. Zdrowotne programy profilaktyczne realizowane 
dla młodzieży szkolnej. Dożywianie dzieci w szkołach. Profilaktyczne szczepienia 
ochronne. 
5.Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy .Działalność Urzędu Pracy- raport. 
6.Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena realizacji gminnego 
systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 
7. Ocena działalności na terenie gminy organizacji pozarządowych, kościelnych, 
organizacji pożytku publicznego , woluntariatu. 
8.Ocena pozyskiwania przez Gminę Brzesko środków unii europejskiej 
przeznaczonych na zdrowie i ochronę środowiska . 
9.Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu Gminy Brzesko na 
2009r.  

 
 


