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Uprzejmie informuję , że posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady
Miejskiej
w
Brzesku
odbytym
w
dniu
30 września 2009 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie :
1. Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzesko za I półrocze 2009 roku.
2. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie Gminy Brzesko na
rok 2010 środków finansowych na następujące zadania:
1) na kontynuację szczepień przeciw meningokokom grupy dzieci 6-cio letnich,
2) na kontynuację szczepień ochronnych koordynowanych przez Powiat Brzeski,
3) na dofinansowanie remontu Oddziału Położniczego i Wewnętrznego SP ZOZ w
Brzesko w kwocie 10.000 złotych,
4) na zagospodarowanie otoczenia wokół szpitala w Brzesku,
5) na zakup i montaż stojaków na rowery przy placówkach oświatowych, zwłaszcza przy
szkołach wiejskich,
6) na zakup Unitu,
7) na budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 3 w Brzesku,
8) na budowę windy przy budynku Urzędu Miejskiego.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
3. Opinia
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat realizacji wniosków za
okres od czerwca 2008 do czerwca 2009 r.
4. Wniosek
W związku z planowaną zmianą formy obsługi parkingów miejskich, polegającą na
wprowadzeniu kart parkingowych, komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o
zabezpieczenie od 1 stycznia 2010 r. środków finansowych na utworzenie Straży Miejskiej,
której jednym z zadań byłby nadzór nad funkcjonowaniem parkingu. Wniosek został
przegłosowany jednogłośnie.
5. Komisja powtórnie zapoznała się z pismami Starosty Brzeskiego z dnia 20 lipca 2009
oraz Sekretarza Gminy z dnia 22 lipca 2009 r dotyczącymi zgłoszenia uwag i
propozycji do Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009
– 2015. Uwag, spostrzeżeń i propozycji komisja nie podjęła ze względu na krótki

okres
czasu
i
w przedmiotowej sprawie.
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