BURMISTRZ BRZESKA
Tomasz Latocha
Nasz znak : BR. 0014.4.2.2020.MK

Brzesko, dnia 17.02.2020 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich
Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu
17 lutego 2020 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:
1. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :
1) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności

zwierząt

na

terenie

Gminy

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;
4) Ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego
Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego

Spółka

z

o.o.

w

Brzesku

–

głosowano jednogłośnie ;

2. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała
„Programu

opieki

nad

zwierzętami

sprawozdanie z wykonania

bezdomnymi

oraz

zapobieganiu

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko” za 2019 rok.

3. Zapoznano się z informacjami dot. działalności OSP na terenie Gminy Brzesko
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko
w 2019 r .
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4. Zapoznano się z informacjami dot. realizacji zadań dotyczących zarządzania
krzyżowego, ochrony ludności i spraw obronnych i pozytywnie zaopiniowano
prowadzone działania w tym zakresie.

5. Komisja zapoznała się z informacjami ze szkół i przedszkoli z realizacji zadań
opiekuńczo- wychowawczych i pozytywnie opiniuje prowadzone działania.

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 sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli za rok 2019.
Przewodniczący Komisji Spraw
Obywatelskich Porządku Publicznego
i Promocji
(-) mgr Rafał Cichoński
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