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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i 

Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  13  listopada  2009  roku  podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie:

1. Opinia

Komisja zapoznała się z informacją o pozyskanych przez Gminę środkach unijnych i 

pozytywnie ocenia te działania. Głosowano jednogłośnie.

2. Opinia

Komisja  zapoznała  się  z  wysokościami  stawek  podatków lokalnych  na  rok  2010. 

Głosowano jednogłośnie.

3. Opinia

Komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania służb komunalnych do 

sezonu zimowego. Głosowano jednogłośnie.

4. Wniosek

Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  informacji  teleadresowych  o firmach 

odpowiedzialnych  za  odśnieżanie  Gminy  Brzesko,  i  przekazanie  jej  sołtysom, 

przewodniczącym zarządu osiedli i Radnym RM w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.

5. Opinia

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, na rok 2010.

6. Opinia



Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie 

Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązania  Problemów  Alkoholowych  oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2010.

7. Opinia

Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania 

nazw ulicom i osiedlom we wsi Wokowice.

8. Opinia

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie 

określenia na rok kalendarzowy 2010 liczby przeznaczonych do wydania  nowych licencji na 

wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na terenie Gminy Brzesko.

9. Wniosek

Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Komendanta  Powiatowej  Policji  w Brzesku, 

dotyczącym  zwolnienia  z  ponoszenia  opłaty  podatku  od  nieruchomości  budynków 

położonych  w  Brzesku  –  ul.  Szczepanowska  Nr  53  i  ul.  Adama  Mickiewicza  Nr  15,  i 

wnioskuje  o  udzielenie  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Brzesku  pomocy  finansowej. 

Głosowano jednogłośnie.

10. Opinia

Komisja  zapoznała  się  z  pismem Komendant  Hufca  ZHP Pani  Marii  Tyka z  dnia 

11.10.2009 roku, w sprawie pozyskania niezbędnych środków finansowych koniecznych do 

realizacji zadań zawartych w projekcie „Hufiec Brzesko w 100 – lecie Harcerstwa”.

11. Wniosek

Komisja  wnioskuje  o  zamieszczanie  rzetelnych  informacji  na  stronie  internetowej 

Urzędu Miejskiego w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
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