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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i 

Rodziny  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  11 grudnia  2019 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na 

2020 rok. Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące 

 

2. Pozytywnie  zaopiniowano projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na 2020 rok. Głosowano 3 za, 2 wstrzymujący 

 

3. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycje do  planu pracy 

Rady Miejskiej  w Brzesku na 2020 rok. Głosowano jednogłośnie   

 

4. Pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 

1) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 

w Brzesku; Głosowano jednogłośnie  

2) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz 

Brzeska; Głosowano 4 za, 1 wstrzymujący  

3) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 

publicznego zarzadzania drogą krajową; Głosowano jednogłośnie 

4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  Gminie Brzesko na rok 

2020; Głosowano jednogłośnie 



5) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w 

miejscu sprzedaży z poprawkami w paragrafie pierwszym projektu 

uchwały.  

Po zmianach paragraf 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" Nie wydaje się zezwoleń  na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Brzesko w odległości mniejszej niż 20 

metrów od: placówek oświatowych, szkół , przedszkoli, szpitali, obiektów 

kultu religijnego ( kościołów, obiektów sakralnych, cmentarzy) a także w 

budynkach w których mieszczą się  powyższe obiekty." 

Głosowano 4 za , 1 wstrzymujący  

 

5. Po zapoznaniu się z wnioskami o zmianę godzin  sprzedaży alkoholu  

w godzinach nocnych na terenie M i G Brzesko komisja wnioskuje  

o pozostawienie zakazu  sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22.00- 

6.00.  Głosowano  2 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące , jeden radny nie głosował  

 

 

Przewodnicząca Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  

Rady Miejskiej w Brzesku 
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