PAN GRZEGORZ WAWRYKA
BURMISTRZ BRZESKA

Nasz znak : BR.IX.0064/6/69/2010/MK

Brzesko, dnia : 26 lutego 2010 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
odbytym w dniu 25 lutego 2010 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Po analizie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 53 / 95
z dnia 9 marca 1995 roku w sprawie ustalenia systemu stref na liniach

komunikacyjnych i

cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
Spółka z. o. o., w celu bardzo dokładnego rozeznania problemu komisja wnioskuje:

 aby na okres przejściowy 1-go roku, w załączniku nr 5 do projektu uchwały w pkc.3
ppt.7 pozostawić zapis zaproponowany przez Burmistrza Brzeska w projekcie
uchwały .
Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący.

 Jednogłośnie zaopiniowała komisja wprowadzenie nowych zapisów

w projekcie

uchwały :
- w pkc.2. ppkt.3 załącznika nr 5 do projektu uchwały o treści:
„3) inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji /w tym niewidomym/,
oraz ich opiekunom, na podstawie legitymacji ZUS lub KRUS wraz
niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Opiekun obowiązany jest posiadać w/w dokumenty przy sobie.
- w pkc.2. pkkt.6 o treści :
6) Osobom korzystającym ze stałej pomocy społecznej,

z orzeczeniem o całkowitej

i dowodu osobistego lub innego

2
na podstawie Decyzji Dyrektora MOPS w Brzesku o przyznaniu zasiłku stałego do 10 imiennych
biletów na miesiąc wydawanych i opieczętowanych przez MOPS, ważnych z dowodem osobistym lub
innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzających ich tożsamość.

2. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pozytywnie opiniuje wykonanie zadań

3. Po wysłuchaniu

i Narkomanii za 2009 rok i

w tym zakresie. Głosowano jednogłośnie.

informacji udzielonych przez Architekta Miejskiego

zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Jasną, Wiejską
Rewizyjna wycofuje swój wniosek

nr 3

dot.

propozycji

i Czarnowiejską, Komisja

podjęty w dniu

13.01. 2010 r. w sprawie

opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terenu. Komisja ponownie
pozytywnie opiniuje

przeznaczenie

tych terenów

pod budownictwo mieszkaniowe.

Głosowano jednogłośnie.

4. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Tomasza Hudy oraz informacją Architekta
Miejskiego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji:

 Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania i przebudowa istniejącego
budynku usługowo-produkcyjno-magazynowego na budynek handlowy branży
spożywczej i przemysłowej;

 Rozbudowa istniejącego zjazdu publicznego z ul. Okulickiego

w Brzesku na

działce nr 834/11.
Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Panią Architekt Miejską pozytywnie opiniuje
ustalenie warunków zabudowy dla w/w obiektów. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący.

5. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
budżetowych przez organizacje
jednogłośnie.

z wykorzystania środków

pozarządowe w Gminie Brzesko za 2009 rok. Głosowano
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6. Komisja wnioskuje o większe i skuteczniejsze zainteresowanie dyrektorów szkół prowadzeniem
zajęć sportowych na Kręgielni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz programów autorskich.
Głosowano jednogłośnie.

7. Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła do wiadomości informacje złożoną przez Panią Dyrektor
MOPS w Brzesku w sprawie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku.

8. Komisja zapoznała się z pismem SP ZOZ w Brzesku Zakład Analityki Medycznej w sprawie
dofinansowania remontu klimatyzacji i przyjęła go do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości udzielenia w 2010 r. pomocy
w zakresie remontu dachu na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku, w kwocie 120 tysięcy
złotych. Głosowano jednogłośnie.

10. Komisja wnioskuje, aby spowodować by na Krytej Pływalni w Brzesku, szczególnie w szatniach
była utrzymywana czystość, uzupełniano na bieżąco mydło, gdyż obecny stan sanitarny pozostawia
wiele do życzenia. Głosowano jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

