
Burmistrz Brzeska 

       Pan Grzegorz Wawryka 

 
 
 
Nasz znak: BR.IX.0014.4.10.2016  Brzesko dnia: 25.10.2016 rok 
 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 25 października 2016 roku podjęte 

zostały następujące opinie i wnioski: 

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie starań w celu wyodrębnienia 

kwatery wojskowej na Cmentarzu Parafialnym w Szczepanowie i możliwości jego 

utrzymanie w 2017 roku. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat stanu sanitarnego i estetycznego 

miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz informację na 

temat cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, aktualny stan i potrzeby remontowe. 

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja zapoznała się z informacją o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.  

4. Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie  zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brzesko na temat 

budżetu gminy na 2017 rok przegłosowała następujące poprawki do przedstawionego 

projektu:  

- zamieszczenie w projekcie uchwały zapisów dotyczących źródła finansowania danego 

projektu „ sfinansowano ze środków budżetu obywatelskiego (rok)” ; głosowano 

jednogłośnie.  

- zamieszczenie zapisów: „każda osoba może oddać w formie elektronicznej tylko jeden 

głos (z jednego numeru telefonu komórkowego) Głosowano: 6 za, 1 przeciw,  

0 wstrzymujących.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o sprawdzenie możliwości generowania 

informacji dotyczących nieprawidłowości w trakcie głosowania (wielokrotne głosowanie 

z jednego numeru pesel) w budżecie obywatelskim . Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby pracę nad kolejnym budżetem 

obywatelskim rozpocząć na początku roku 2017. Głosowano jednogłośnie.  



7. Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat działań promocyjno-kulturalnych 

w 2017 roku. Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków w budżecie gminy 

na wydawnictwo informacyjne na temat działalności sołectw i osiedli. Głosowano 

jednogłośnie.  

9. Komisja przyjęła bieżącą informację na temat wykorzystania dotacji i programów 

unijnych oraz plany związane z naborami środków na lata 2017. Głosowano 

jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne zwiększenie liczby etatów w 

Biurze Funduszy Europejskich w związku z dużą liczbą zadań związanych z naborami 

na rok 2017. Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XII/68/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego 

parkowania na terenie Gminy Brzesko , ustalenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tych strefach , ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu 

pobierania tych opłat (Dz.U.Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318).  

12. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga  

w Brzesku w sprawie wydzielenia dwóch miejsc parkingowych.  
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