Pan
Grzegorz Wawryka
Burmistrz Brzeska
Nasz znak : BR.IX.0064/6/75/2010/MK

Brzesko, dnia 13 sierpnia 2010 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Brzesku odbytym w dniu 13 sierpnia 2010 roku podjęte zostały następujące
wnioski i opinie:

1. Komisja Rewizyjna przyjęła informację na temat bieżących remontów i inwestycji
realizowanych w obiektach oświatowych Gminy Brzesko, przedstawioną przez
Naczelnika

Wydziału

Pana

Józefa

Ciernik,

Naczelnika

Pana

Bogdana

Dobranowskiego oraz Inspektora Pana Antoniego Staszczyka. Informację przyjęto
jednogłośnie.

2. Komisja przyjęła ustną informacje na temat funkcjonowania szkół i przedszkoli na
terenie Gminy Brzesko. Informację przyjęto jednogłośnie.

3. Komisja wnioskuje

o szersze rozpropagowanie informacji o działającym przy

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Głosowano jednogłośnie.

4. Komisja wnioskuje, aby zobowiązać

Kierowników jednostek organizacyjnych

Gminy Brzesko, do właściwego zabezpieczania przekazanego im mienia.
Głosowano jednogłośnie.

5. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Brzesko informacji o posiadanych księgach obiektów, oraz aktualnych
badaniach

obiektów, wymaganych przepisami prawa. Informację należy

przedstawić Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania
wniosku od Burmistrza Brzeska. Głosowano jednogłośnie.
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6. Komisja Rewizyjna zapoznała się z propozycją zmian w Uchwale Budżetowej Gminy
Brzesko na 2010 rok.
7. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego;
2) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
Głosowano jednogłośnie.
8. Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVII/305/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
utworzenia

stałych

obwodów

głosowania

na

obszarze

Gminy

Brzesko.

9. Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie propozycji zmian w Statucie MOPS
w Brzesku.

10. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia
zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

11. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania
imienia PSP w Buczu.

12. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

13. Komisja wnioskuje, o przedstawienie informacji dot. uzyskanych odszkodowań
z tytułu strat spowodowanych przez powódź przez jednostki organizacyjne Gminy
Brzesko. Głosowano jednogłośnie.

14. Komisja wnioskuje o przedstawienie danych dot. wielkości udzielonej pomocy dla
osób poszkodowanych w czasie ostatniej powodzi. Głosowano jednogłośnie.
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Ponadto, przekazuje wniosek podjęty przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu
odbytym dnia 23 czerwca 2010 r., który pomyłkowo nie został przedstawiony Panu
Burmistrzowi wraz z pozostałymi wnioskami podjętymi na tymże posiedzeniu.
Komisja opiniuje projekt o przekształceniu lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy (ul.
Rynek

16)

na

działalność

kulturalno-oświatową

(np. świetlica osiedlowa).
Głosowano: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.
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W BRZESKU
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