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BURMISTRZ BRZESKA  

          Tomasz Latocha   

 

Nasz znak : BR. 0014.4.3.2020.MK                    Brzesko, dnia 16.03.2020 r.   

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich 

Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu   

16 marca   2020 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie: 

 

 

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2019 r.  

 

2. Komisja zapoznała się z informacjami na temat współpracy Miasta Brzeska  

z miastami partnerskimi w 2019 roku. 

 

3. Komisja zapoznała się z informacjami z działalności niepublicznych placówek 

oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z SIO 

oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019 r. 

 

4. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami RB z wykonania planu dochodów 

budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok. 

 

5. Komisja zapoznała się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Brzesku  dot.   

podejmowanych interwencji przez funkcjonariuszy policji w godzinach 

obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu tj. w godz.22.00-6.00 i po jego 

analizie oraz dyskusji wnioskuje o pozostawienie aktualnych godzin sprzedaży 

alkoholu w godzinach 22.00-6.00. Głosowano 2 za, 2 wstrzymujące   

 

6. Komisja zapoznała się z wynikami przeprowadzonych kontroli przez NIK  

w zakresie funkcjonowania budżetów obywatelskich. 

 

7. Zapoznano się z pismem- odpowiedzią  Pani Poseł J.Szczurek – Żelazko dot. 

podejmowanych działań w zakresie  zabezpieczeń przeciwpowodziowych  

w Gminie Brzesko. 

 

8. Komisja zapoznała się z pismem SM w Brzesku  odnośnie kontynuowania prac 

związanych z remontem dróg, parkingów i chodników na osiedlu Jagiełły w 

2020 roku. Komisja wnioskuje o współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową  

przez Gminę Brzesko  w ramach posiadanych środków budżetowych . 

Głosowano jednogłośnie   
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9. Zapoznano   się z Zarządzeniami Burmistrza Brzeska z dnia 12 lutego 2020 

 nr 36/2O20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa 

nieruchomości w  obrębie Brzesko-miasto i obrębie Jadowniki, gm. Brzesko. 

 

10. Komisja zapoznała się z projektem uchwały  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 oraz  

z uwagami dotyczącymi konieczności progresywnej zmiany stawek za pierwsze 

godziny parkowania. Zmiana ta zostanie dokonana i przedstawiona  

w materiałach radnym.  

 

11. Komisja zapoznała się  z informacjami Burmistrza Brzeska na temat propozycji  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Przewodniczący Komisji Spraw 

Obywatelskich Porządku 

Publicznego i Promocji RM  

w Brzesku 

 ……………………………………… 

    (-)  mgr Rafał Cichoński  


