Brzesko, dnia 20.01. 2010 r.
Pan Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka

Nasz znak:BR.IX.0064/4/38/2010/MK

Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Prawa ,Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 20 stycznia 2010
roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2010 rok.

2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt

Uchwały w sprawie nadania

imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Mokrzyskach .

3. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców bloku os. Jagiełły 1, komisja
wnioskuje o zakup krzewów i obsadzenie nimi terenu pomiędzy blokiem na os.
Jagiełły 1 a zatoką autobusową. Ponadto Komisja wnioskuje o zmianę
przeznaczenia kwalifikacji przystanku przy bloku nr 1 na os. Jagiełły, na
przystanek na żądanie. Głosowano jednogłośnie

4. Komisja dokonała wizji lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzesku i zapoznała się ze stanem technicznym budynku przy ulicy
Mickiewicza.
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5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie projektu uchwały w
sprawie bezpłatnego przejazdu osób niepełnosprawnych, posiadających
orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Osoby te winny posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zniżka winna obejmować wyłącznie osoby uprawnione.
Głosowano jednogłośnie

6. Po dokonanej wizji lokalnej

Spółki BZK w Brzesku Komisja wnioskuje o

ocieplenie i osłonięcie wejścia do psich bud, oraz o utrzymanie terenu wokół
nich w czystości. Głosowano jednogłośnie

7. Po wizycie na cmentarzu parafialnym w Brzesku, komisja wnioskuje o
przygotowanie informacji i wyjaśnienie, co było powodem likwidacji muru od
wschodniej strony cmentarza, wzdłuż

nowo wybudowanego budynku.

Głosowano jednogłośnie

8. Komisja pozytywnie ocenia Program Obchodów Rocznicy 625 –lecia Miasta
Brzeska. Głosowano jednogłośnie

9. Komisja wnioskuje

o zaproszenie

Liderów Brzeskiego Biznesu

w celu

uhonorowania ich medalem w okresie Obchodów Diecezjalnego Święta Chleba.
Głosowano jednogłośnie
10. Komisja pozytywnie 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący zaopiniowała zmianę
planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Jagiełły w Brzesku, wraz ze
zmianą tj. przeznaczeniem na parking publiczny.
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11. Jednogłośnie
Przestrzennego

zaopiniowała

komisja

zmianę

Planu

Zagospodarowania

terenów pomiędzy ulicami Jasną, Wiejską ,Czarnowiejską

z

terenów przeznaczonych na usługi sportowe na tereny zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej.

12. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany
Nr

XXV(195)2008

Rady

Miejskiej

w

Brzesku

Uchwały
z

dnia

02 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do realizacji projektu w
ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

13. Komisja zapoznała się z pismem Pana Bogdana Zachara zam. Mokrzyska dot.
remontu ul. Na Stoku w Morzyskach w roku 2010 .

14. Komisja wnioskuje

aby projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stref

parkowania na terenie Gminy Brzesko, oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w tych strefach został uzupełniony o harmonogram
określający sposób , terminarz i termin wprowadzenia uchwały w życie.
Głosowano jednogłośnie

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Adam Kwaśniak

