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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w  Brzesku,  odbytym  w  dniu  22  października  2008  roku podjęte  zostały 

następujące wnioski i opinie:

1) Komisja zapoznała się z notatką przedłożoną komisji przez Pana Kierownika 

Henryka  Pielę,  a  dotyczącą   kosztów  wykonania  ekspertyzy  technicznej 

budynku  tzw.  „Harcówki”  z  której  wynika,  iż  wykonanie  przedmiotowej 

ekspertyzy   wyniesie  od  10  do  12  tysięcy  złotych.   Komisja  wnioskuje 

o  odstąpienie   od  wykonania  przedmiotowej  ekspertyzy.  Głosowano 

jednogłośnie. 

2)  Komisja  Rewizyjna   pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekty 

uchwał w sprawach:

 upowszechniania  zasad  prawidłowego  żywienia  wśród  dzieci  

i młodzieży na terenie Gminy Brzesko,

 przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru wsi Wokowice Gmina Brzesko /teren 

położony  pomiędzy  północno-zachodnią  granicą  z  Gminą  Borzęcin, 

południowo-wschodnią granicą z rzeką Uszwicą, południowo-zachodnią 

granicą z terenami budowlanymi w odl.60 m od drogi gminnej oraz od 

południa graniczący z planowaną autostradą/ dla farmy wiatrakowej,

 zmiany nazwy ulicy położonej w Brzesku /Ks. Pękały/,

 nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /Odrodzenia/,

 nadania nazwy drodze położonej w Brzesku /Barokowa/,

 nadania nazwy placowi publicznemu w Brzesku /skwer Ks. Kopacza/,

 nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku /św. Jakuba/.

3) Komisja zapoznała się z projektem uchwały dotyczącej : 



 przyjęcia  Programu  Współpracy  Gminy  Brzesko  z  organizacjami 

pozarządowymi  i  innymi  podmiotami,  prowadzącymi  działalność 

pożytku publicznego na terenie Gminy na rok 2009 i  przyjęła go do 

wiadomości ;

4) Komisja Rewizyjna zapoznała się z : 

 opinią  radcy  prawnego  dotyczącą  możliwości  rozwiązania  umowy 

dzierżawy  działki  o  nr  ewid.  361  położonej  w  Szczepanowie,  a 

wydzierżawionej na rzecz Pani Witek;

 pismem Pana Kazimierza  Kordeckiego Z-cy  Komendanta Hufca  ZHP 

w  Brzesku  dot.  zawalenia  się  komina  na  budynku   Harcówki 

i zawieszenia wszelkich działań związanych z przeprowadzką.

 pismem Komisji  Zakładowej Związku Zawodowego NSZZ Solidarność 

przy  BOSiR  w  Brzesku  skierowanym  do  Dyrektora  BOSiR  Jana 

Waresiaka  o  wypłatę   należnych  odsetek  od  zaległego  dodatku 

stażowego  osobom,  które  nie  podpisały   oświadczeń   i  nigdy  nie 

potwierdziły zrzeczenia się odsetek.

 działaniami podjętymi przez Burmistrza Brzeska w sprawie rozpatrzenia 

skargi złożonej przez Komisję Zakładową Związku Zawodowego NSZZ 

Solidarność przy BOSiR w Brzesku na Dyrektor BOSiR.
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