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Uprzejmie  informuję,  że  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w 

Brzesku odbytym w dniu  13  stycznia  2010  roku podjęte zostały następujące wnioski i 

opinie:

1. Wniosek.

Komisja zapoznała się ze skargą złożoną przez Pana Jacka Glapińskiego na Dyrektora MOPS 

w Brzesku z dnia 04.01.2010 roku, wysłuchała wyjaśnień Dyrektora MOPS Pani Krystyny 

Put  oraz  zapoznała  się  ze  stanowiskiem Radcy  Prawnego  w  przedmiotowej  sprawie.  Po 

analizie  całości  przedstawionych  dokumentów,  stwierdzono,  iż  w  sprawie  objętej  skargą 

toczy się postępowanie administracyjne, tak więc, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na 

tym  etapie  postępowania  Rada  Miejska  nie  jest  władna  do  jej  załatwienia.  Głosowano 

pozytywnie jednogłośnie.

2. Wniosek.

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Jacka Glapińskiego z dnia 04.01.2010 r. w którym 

ww.  zwrócił  się  z  prośbą  o  przyznanie  Mu  zasiłku  pielęgnacyjnego  oraz  pomocy 

żywnościowej  przez  MOPS w Brzesku.  Komisja  wysłuchała  wyjaśnień  Dyrektora  MPOS 

Pani Krystyny Put oraz zapoznała się ze stanowiskiem Radcy Prawnego w przedmiotowej 

sprawie. Z uwagi na fakt, iż składający prośbę jest mieszkańcem Gminy Borzęcin - wniosek o 

pomoc rzeczową i  zasiłek pielęgnacyjny winien być przekazany do załatwienia zgodnie z 

kompetencjami Wójtowi Gminy Borzęcin. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.



3. Opinia.

Komisja zapoznała się z pismem Pana Bogdana Zachary z dnia 29.12.2009 roku w sprawie 

udzielenia pisemnej informacji czy w budżecie na 2010 rok została ujęta do remontu droga 

gminna – ul. Na Stoku.

4. Wniosek.

Komisja  zapoznała  się  z  pismem Burmistrza  Brzeska  z  dnia  06.01.2010 roku w sprawie 

wyrażenia stanowiska dotyczącego :

1) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu na Os. Jagiełły:

 Komisja  wyraża  akceptację  dla  zabezpieczenia  w  Miejscowym  Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego opracowywanym dla Os. Jagiełły terenu o którym 

mowa  we  wniosku  „pod  parking  obejmujący  miejsca  postojowe  dla  samochodów 

osobowych”. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.

2) Komisja  wnioskuje o  przystąpienie  do  wykonywania  Miejscowego  Planu 

Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  terenów pomiędzy  ulicami:  Jasną,  Wiejską, 

Czarnowiejską  i  projektowanym  przedłużeniem  ul.  Konstytucji. Głosowano 

pozytywnie jednogłośnie.

3) Komisja  wnioskuje o  przeznaczenie  terenu  pomiędzy  ulicami:  Jasną,  Wiejską, 

Czarnowiejską  i  projektowanym  przedłużeniem  ul. Konstytucji  pod  budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne. Głosowano pozytywnie jednogłośnie.


