Brzesko, dnia 15 stycznia 2020 r.
Burmistrz Brzeska
Tomasz Latocha

Nasz znak: BR.0014.7.1.2020.MK

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji

Skarg Wniosków

i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 14 stycznia 2020 roku podjęte
zostały wnioski i opinie:

1.

Komisja zapoznała się z treścią 2 Petycji skierowanych do Rady
Miejskiej w Brzesku , złożonych przez Adwokata Panią R.S , w części dot.
opłat parkingowych i parkingów bezpłatnych. Komisja przekazuje petycje do
Burmistrza Brzeska celem dokonania analizy stanu faktycznego i prawnego
oraz

przygotowanie

Radzie

Miejskiej

stanowisko

wraz

z

projektem

rozstrzygnięć w w/w sprawach. Głosowano 4za – jednogłośnie

2.

Komisja

przekazuje

Radzie Powiatu Brzeskiego

Petycję z dnia

19 listopada 2019 r. ( wpływ do Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2019 r.)
wniesioną przez
parkingowych

Adwokata Panią R.S , w części dot. utworzenia miejsc
przed

szpitalami

i

cen

produktów

żywnościowych

sprzedawanych w szpitalach i załatwienia według kompetencji. Głosowano
4za – jednogłośnie

3.

Komisja zapoznała się z treścią petycji złożonej przez Adwokata
Panią R.S , w zakresie opisanym w pkt. 2-9 petycji (zmiany przepisów prawa)
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i wnioskuje o przekazanie petycji do Marszalek Sejmu RP oraz do Marszałka
Senatu

RP

jako

organów

które

stanowią

prawo.

Głosowano 4 za, jednogłośnie

4.

Komisja uznaje, że nie jest organem władnym do rozpatrzenia petycji
z dnia 6 grudnia 2019 r. ( wpływ do Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2019 r.)
wniesionej przez Adwokata Pania R.S. w zakresie pkt.2 – poparcia w formie
uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i pozostawia

sprawę bez

dalszego biegu. Głosowano 4 za, jednogłośnie

5.

Komisja zapoznała się z wnioskiem

Pana A.P. dot. przebiegu

zebrania wiejskiego Sołectwa Jasień w dniu 1 grudnia 2019 r. i na podstawie
przedstawionego komisji protokołu z zebrania oraz sporządzonej na tej
podstawie opinii prawnej, komisja uznaje wniosek Pana A.P za bezzasadny.
Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący

6.

Komisja zapoznała się z pismem Pana L.M z dnia 30 grudnia 2019 r.
dotyczącym „ Protokołu z Zebrania Wiejskiego w Jasieniu w dniu 1.12.2019 r.”
i wnioskuje o przekazanie pisma w całości do Burmistrza Brzeska do
załatwienia według właściwości. Głosowano 4 za, jednogłośnie

7.

Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :

1) Zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie
Centrum

Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu –

głosowano jednogłośnie
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2) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
skargi Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę –
głosowano jednogłośnie
3) Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -

głosowano

jednogłośnie
4) Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano 3 za, 1
wstrzymujący;
5) Zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez
zmianę siedziby – głosowano jednogłośnie
6) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania
droga powiatową – głosowano jednogłośnie
7) Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia
2019 roku Nr 376/2019.
8) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia
inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska by wynagrodzenie pobranej i wpłaconej kwoty podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości wynosiło 15 % –
głosowano 4 za – jednogłośnie ;
Przewodnicząca Komisji
Skarg Wniosków i Petycji
(-) Anna Lubowiecka

3|Strona

