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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  i 

Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 20 listopada 2009 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:

1. Opinia.

Komisja przyjęła propozycje wysokości stawek podatków lokalnych na 2010 rok, oraz 

nowe wzory formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego. Głosowano jednogłośnie.

2. 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.

3. 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.

4. 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.



5. Opinia.

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie 

wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  Brzesko  projektu  pod  nazwą  „Wspólny  cel, 

wspólne  działania,  wspólna  radość”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji wspólnie z Powiatem Brzeskim.

6. Opinia.

Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach 

projektu pod nazwą „Każdy inny wszyscy równi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki,  Działanie  7.3  Inicjatywy  lokalne  na  rzecz  aktywnej  integracji  wspólnie  z 

Stowarzyszeniem Ziemi Brzeskiej „Porozumienie”, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

i Zespołem Szkół w Woli Dębińskiej.

7. Wniosek.

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2010 rok środków na realizację 

projektu przebudowy i modernizacji parkingów, chodników i dróg dojazdowych do SP ZOZ 

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
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