BURMISTRZ BRZESKA
Tomasz Latocha
Nasz znak : BR. 0014.5.2.2020.JK

Brzesko, dnia 13.02.2020 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 12 lutego 2020 roku podjęte

zostały następujące wnioski i opinie:
1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Brzesko” za 2019 rok.
2. Komisja

zapoznała

się

z

funkcjonowaniem

i

działalnością

świetlic

Profilaktyczno - wychowawczych w gminie. Odbyła wizję lokalną świetlicy
Profilaktyczno – Wychowawczej działającej przy Parafii św. Jakuba w Brzesku
i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie środków dotacyjnych
o 20 tysięcy z przeznaczeniem na działalność tej Świetlicy, ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów wynagrodzenia i dożywiania.

3. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :
1) Przyjęcia

Programu

zapobiegania

opieki

bezdomności

nad

zwierzętami

zwierząt

na

bezdomnymi

terenie

Gminy

oraz

Brzesko

w 2020 roku. - głosowano jednogłośnie;
2) Wystąpienia

ze

Stowarzyszenia

Gmin

i

Powiatów

Małopolski

–

głosowano jednogłośnie;
3) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w
Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice” – głosowano jednogłośnie;
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4) Ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego

Spółka

z

o.o.

w

Brzesku

–

głosowano 3 za, 2 wstrzymujące;
4. Przyjęto do wiadomości odpowiedź Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Brzesku na pismo SR.7340.5.1.2020.KN z dnia 7 stycznia 2020 r. nt.
podejmowanych interwencji przez podległych funkcjonariuszy w godzinach
obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu, tj. od godz. 22.00 do godz. 6.00.
5. Przyjęto do wiadomości odpowiedź Dyrektora SP ZOZ w Brzesku na pismo
Komisji

Rodziny

w sprawie

liczebności

składu

osobowego

zespołów

ratownictwa medycznego.

6. Przyjęto do wiadomości pismo KD.XVIII.2121.1.96.2019.IO z dnia 17 grudnia
2019 r. dotyczące zapotrzebowania na przyjęcie skazanych do nieodpłatnych
prac na cele społeczne.
7. Przyjęto

do

wiadomości

Zarządzenie

Burmistrza

Brzeska

z

dnia

28 listopada 2019 roku Nr 353/2019 oraz Nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.

8. Przyjęto do wiadomości pismo Mieszkańca Brzeska z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia parkingu przy ul. Głowackiego.
9. Zapoznano się z informacjami ze szkół i przedszkoli

z realizacji zadań

opiekuńczo- wychowawczych.

10. Zapoznano się z sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli za rok 2019.
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11. Zapoznano się z informacjami dot. realizacji zadań dotyczących zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych .
12. Zapoznano się z informacjami dot. działalności OSP na terenie Gminy Brzesko
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko
w 2019 r .

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ZDROWIA ,POMOCY SPOŁECZNEJ
I RODZINY Rady Miejskiej w Brzesku
(-) Maria Kucia
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