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Burmistrz Brzeska

Pan Grzegorz Wawryka

Brzesko dnia: 25.02.2016 rok

Uprzejmie informuje, 2e na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich Pozqdku publicznego

i Promocji Rady Miejskiej w Bzesku odbytym w dniu 24 lutego 2O16 roku podjqte zostaly

nastQpujEce opinie i wnioski:

1. Komisja pozytywnie jednoglo5nie zaopiniowala sprawozdanie z funkcjonowania BOS|R

ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem Stref Platnego Parkowania w Gminie Bzesko.

2. Komisja przyjqla do wiadomoSci informacjq na temat dzialai promoryjno-kulturalnych

w 2016 roku oraz informacje na temat przygotowah Gminy Beesko do Swiatowych Dni

Mtodzie2y w Krakowie.

3. Komisja wnioskuje do Burmistaa Bzeska o nawiEzanie 5cislej wspolpracy

z Tarnowskim Centrum Informacji Turystycznej w zakresie promocji ofefi turystycznej Gminy

Bzesko. Glosowano iednogloSnie.
4. Komisja wnioskuje do Burmistza Bzeska o rozwa2enie mo2liwoSci opracowania

w ciEgu miesiqca koncepcji pftejecia szalet miejskich irozmieszczenia na terenie Gminy

Bzesko tablic reklamowych. Glosowano jednoglo3nie.

5. Komisja pozytywnie jednoglo5nie opiniuje wsp6lpracq z organizacjami

pozazqdowymi, mo2liwoiciami wsparcia organizaryjnego dla NGO na terenie Gminy Bzesko

oraz aktualny stan wspolpracy i wykorzystania Srodk6w bud2etowych pnez organizaee

pozazqdowe.

6. Zaopiniowano nastQpujEce projekty uchwal:

- w sprawie w sprawie ustalenia stref i cen uzqdowych za uslugi przewozowe Miejskiego

Pzedsiqbiorstwa Komunikacyjnego Spolka z o.o. w Brzesku. Glosowano jednogloSnie.

- w sprawie zawarcia pzez Gminq Bzesko umowy partnerskiej z Wojewodq Malopolskim

dotyczEcej realizadi poektu pn. ,,Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I

wojny Swiatowej polo2onych na terenie Baeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiat6w

bocheriskiego itarnowskiego, jako zespolu dziedzictwa o znaczeniu miedzynarodowym";

Gl,osowano jednoglosn ie.

7. Komisja przyjgta do wiadomo6ci pismo Bzeskiego Towazystwa ..Gryf" w sprawie

pzeznaczenia Srodk6w finansowych na zorganizowanie Konferencji ,,Rola rodziny Goetz6w

;tr3.#:fd;f.:



Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki Regionu Polski Poludniowej

w XXK i )C( wieku".

8. Komisja zapoznala siQ z wnioskiem Megana Sp6lka z o.o. z siedzibq w Krakowie

o podjqcie dziala6 zmiezajqcych do zmiany uchwaly Nr IM/l13/2015 z dnia 28.10.2015 r.

w sprawie okre6lenia zasad usytuowania miejsc sprzeda2y napoj6w alkoholowych oraz

ustalenia liczby punkt6w spnedahy napoj6w zawierajqcych powy2ej 4,5 o/o zawaftoici alkoholu

do spo2ycia poza miejscem spzeda2y jak i w miejscu sprzedail i wnioskuje by pozostawii

obowiqzujqcq uchwalq bez zmian. Gl,osowano 4 za, O pzeciw, 1 wstrzymujecy.

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Bzeska o wylonienie operatora, kt6ry bqdzie wspieral

funkdonowanie stowarzyszeri na terenie Gminy Bzesko oraz pozyskiwanie 5rodk6w

zewngtznych. Gl,osowano 2 za, 2 wslralmujece, 0 pzeciw.

Przewodniczqcy

Komisii Prawa Porz4dku Publicznego
i Promocii Rady Mieiskiei w Brzesku


