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Nasz znak: BR.IX.0064/4/39/2010/EC Brzesko dnia: 18.02.2010 rok

Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i 

Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 18  lutego  2010  roku  podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:

1. Opinia

Komisja zapoznała się i pozytywnie ocenia:

 Pracę  świetlic  środowiskowych  funkcjonujących  na  terenie  Gminy  Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie.

 Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2009 rok. Głosowano: 5 za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący się.

 Sprawozdanie z wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe. 

Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek.

Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 

VIII/53/95  z  dnia  9  marca  1995  roku  w  sprawie  ustalenia  systemu  stref  na  liniach 

komunikacyjnych  i  cen  urzędowych  za  usługi  przewozowe  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Spółka z o.  o.  i  wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku Nr 5,  pkt.  7 

dotyczącym  specjalnych  przejazdów  dla  osób  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności 

poprzez zastosowanie karnetów uprawniających do bezpłatnego przejazdu, potwierdzanych 

przez  kierowcę autobusu.  Karnet  uzyskuje  ważność  po  okazaniu  legitymacji  wystawionej 



przez  Powiatowy  Zespół  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności.  Głosowano 

jednogłośnie.

3. Opinia

Komisja  zapoznała  się  i  pozytywnie  zaopiniowała  pismo  Kierownika  Zakładu 

Analityki  Medycznej  SP  ZOZ  w  Brzesku  Pani  Józefy  Kostuch  –  Maciejowskiej  z  dnia 

03.02.2010 roku w sprawie dofinansowania w kwocie 30 tys. zł remontu Pracowni Biochemii 

i Immunochemii. Głosowano jednogłośnie.

4. Opinia

Komisja  zapoznała  się  z  wnioskiem  Pana  Tomasza  Hudy  w  sprawie  ustalenia 

warunków zabudowy dla inwestycji:

 Rozbudowa,  nadbudowa,  zmiana  sposobu  użytkowania  i  przebudowa  istniejącego 

budynku usługowo – produkcyjno – magazynowego na budynek handlowy branży 

spożywczej i przemysłowej;

 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego w Brzesku na działce 

Nr 834/11.

5. Wniosek

Komisja  proponuje  popularyzację  bezpieczeństwa  pieszych  na  drodze  poprzez 

zakupienie  i  rozprowadzenie  opasek  odblaskowych  na  ręce  na  terenie  Gminy  Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie.

6. Wniosek

Komisja wnioskuje o utworzenie na terenie Gminy Brzesko Muzeum Ziemi Brzeskiej. 

Głosowano jednogłośnie.
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