
Protok6l Nr 2l2OL6

z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porzqdku Publicznego i
Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu

28 stvcznia 2015 r. odbytego w sali obrad Urzqdu Miejskiego w Brzesku
przy ul. Glowackiego 51.

Komisja obradowala w skladzie:

1. Radny Krzysztof Bogusz - Przewodniczqcy Komisji;

2. Radny Adam Kwa5niak - czlonek komisji;

3. Radny Piotr Wyczesany -czlonek komisji;

4. Radny Jerzy Gawiak - czlonek Komisji;

5. Radny Krzysztof Stqpak -czlonek komisji;

5. Radny Marcin Ciurej - czlonek komisji;

N ieobecny usprawiedliwiony

Radny Boguslaw Babicz - czlonek komisji.

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Komisji Krzysztof
Bogusz,

Na podstawie listy obecno6ci stwierdzil prawomocno6i obrad komisji. Lista obecno6ci

stanowi zalqcznik do protokolu.

Przewodniczqcy Komisji pzedstawil proponowany pozqdek obrad ze zmianami -
zostal przyjqty jednoglo5nie jak nizej:

Prooonowanv zmienionv oorzadek oosiedzenia :

1. Przyjqcie planu prary komisji na rok 2016.

2. Przyjqcie protokolu z posiedzenia komisji.

3. Sprawy biezqce i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosk6w i p@ekt6w
uchwal.

Ad.l. Przyjqcie planu pracy komisji na rok 2016.

Pzewodniczqcy Komisji Krzysztof Bogusz pzedstawil proponowany projekt planu
pracy komisji na rok 2015 wg. zalqcznika do protokolu komisji. Zaproponowal
wprowadzenie zmiany w miesiqcu marcu wprowadzie dodatkowy zapis w pkc.5. -
1050 rocznica Chrztu Polski. Informada na temat obchod6w uczczenia tej
rocznicy.

Innych propozycji czlonk6w komisjl brak.
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Projekt planu pracy komisji na rok 2016 ze zmianami zostat przyjgty jednoglo5nie

Ooinia komisii:

Komisja pozfiwnie jednoglro5nie przyiqla plan pracy komisji na rok 2016 ze zmianq w
miesiqcu marcu tj. 1050 roenica chrztu polska. rnformaea na temat obchod6w
uczczenia tej rocznicy."

Ad.2 Przyjqcie protokotu z posiedzenia komisji.

Protok6t z posiedzenia komisji odbytego w dniu 6 listopada 2015 roku zostal pzyiqty
pozytywnie, jednoglo6nie.

Ad.3. Sprawy bieiqce i wolne wnioski - zaopiniowanie pism, wniosk6w i
projeK6w uchwal. - brak pism i projekt6w uchwal.

Na tym posiedzenie komisji zostalo zakoiczone.

Obrady trwaly od godziny 8.00- 8.15.

Przewodniczqcy Komisji
n
Xi*"",............

mgr Krzysztof Bogusz

protokolowala:

InspeKor Marta K6lkowska
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