
Brzesko, dnia 19 czerwca 2009 r.

Burmistrz Brzeska 

Grzegorz Wawryka 

Nasz znak:BR.IX.0064/4/33/2009

                   BR.IX.0064/5/26/2009

Uprzejmie  informuję  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Prawa 

Porządku Publicznego i Promocji ,  Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i 

Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 18 czerwca 2009 roku 

podjęte zostały wnioski i opinie:

1. Komisje zapoznały się z sytuacją na rynku pracy na terenie  Gminy Brzesko  i 

pozytywnie oceniają  przedłożone  przez PUP sprawozdanie. 

      Głosowano jednogłośnie 

2. Komisje zapoznały się ze stanem  bezpieczeństwa  publicznego  na terenie 

Gminy Brzesko  i przyjęły do wiadomości .Głosowano jednogłośnie 

3. Komisje wnioskują do Pana Burmistrza  o zabezpieczenie w budżecie  Gminy 

Brzesko na 2009 rok środków finansowych w wysokości 30 tysięcy złotych dla 

Powiatowej Policji w Brzesku  na remont  drogi dojazdowej do aresztu dla 

osób zatrzymanych .Głosowano jednogłośnie 



4. Komisje  wnioskują   do  Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Brzesku   o 

możliwość  zwiększenia   patroli  policji  w  Mokrzyskach  na  ul.Parafialnej   i 

Wiślanej oraz w Jadownikach  na ul.Staropolskiej i Małopolskiej. Głosowano 

jednogłośnie 

5. Pozytywnie   zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  

Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku 

w  sprawie  określenia  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  napojów 

alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i 

w miejscu sprzedaży.  Komisje  proponują aby  na terenie Miasta i  Gminy 

Brzesko  liczba  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających 

powyżej 4,5 %    alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży  wynosiła  70 punktów , natomiast  przeznaczonych 

do spożycia w miejscu sprzedaży  35.  Głosowano jednogłośnie  8 za

6. Pozytywnie jednogłośnie ( 8 za) zaopiniowały komisje  projekt uchwały w 

sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  zasad  i  trybu  postępowania  przy 

nadawaniu  tytułów:  "Honorowy  Obywatel  Miasta  Brzeska"  i  "Medal  na 

Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska".

7. Pozytywnie 7 za , 1 wstrzymujący zaopiniowały komisje projekt uchwały 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.
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8. Komisje zapoznały się z pismami:

1) wnioskiem Komisji Rewizyjnej  z dnia 18 maja 2009 roku  dot. budowy 

chodnika przy ulicy Parafialnej w Mokrzyskach – komisje  pozytywnie 

jednogłośnie popierają wniosek mieszkańców o zainicjowanie budowy 

przedmiotowego chodnika ,

2) odpowiedzią  GDDKiA  w  sprawie  wniosku  skierowanego  przez 

mieszkańców Osiedla Kopaliny Jagiełły do Rady Miejskiej w Brzesku,

3) odpowiedzią Burmistrza Brzeska  do Starosty Powiatu Brzeskiego o nie 

skorzystaniu  z  formy  darowizny   nieruchomości  położonych  w 

Jadownikach  i  Brzesku  zabudowanych  budynkami   mieszkalnymi  na 

cele realizacji zadań własnych Gminy w zakresie  zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych ,

4) wnioskiem radnej  Jadwigi  Kramer   dotyczącym  Utworzenia   Domu 

Dziennej  Opieki  nad  osobami   niepełnosprawnymi,  komisje 

jednogłośnie popierają  złożony wniosek  przez Panią radną .

5) zapoznano się z wnioskiem  TKKF Sokół  w sprawie dofinansowania 

remontu   automatów  i  torów  kręglarskich  –  komisje  pozytywnie 

opiniują   propozycje   zabezpieczenia  w  budżecie  gminy  środków 

finansowych  w  wysokości  7  tysięcy  złotych  .

Głosowano jednogłośnie 
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6) zapoznano  się  z  pismem   mieszkańców  ul.  Szkolnej  i  Kozuba  w 

Jadownikach   dot.  podjęcia  natychmiastowych  działań  i  decyzji 

związanej z likwidacją uciążliwości  ze strony obiektu  sportowego tj. 

boiska  do  piłki  nożnej   zlokalizowanego  przy  Gimnazjum  .Komisja 

przypomina  ,że dwa lata temu  dyrektor Gimnazjum w Jadownikach 

zobowiązał się  do obsadzenia boiska krzewami .

9. Komisja  Prawa Porządku Publicznego i  Promocji   odbyła  wizję  lokalną   w 

MZGM  , wysłuchała informacji Pana Prezesa  na temat funkcjonowania Spółki 

i  pozytywnie ocenia jej działalność. Głosowano jednogłośnie 

Przewodniczący  Komisji

............................................. .......................................................

      Apolonia Warzecha             Adam Kwaśniak
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