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Uprzejmie  informuję  ,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty  Kultury  
i  Sportu;  Komisji  Prawa  Porządku  Publicznego  i  Promocji;  Komisji  Zdrowia  Pomocy 
Społecznej  i  Rodziny  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  odbytym  w  dniu  
03  grudnia  2008 roku  podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Wniosek
Komisje  zapoznały  się  z  projektem  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2009  
i zawnioskowały:

• W  zakresie  administrowania  i  obsługi  płatnych  parkingów  w  mieście 
zorganizować system mieszany na okres próbny tj. 3 parkomaty plus 5 osób do 
kontroli  plus  1  osoba  do egzekucji.  Na małych ulicach i  placach pozostają 
pracownicy do obsługi parkingów,

• Po rozeznaniu sprawy zmniejszyć projekt budżetu Zespołu Radców Prawnych 
w Urzędzie Miejskim w Brzesku (100.459,98 złotych),

• Ze względu na zużycie się i zalecenie komisji BHP i Ppoż. należy wykonać 
nową instalację elektryczną w Publicznym Przedszkolu Nr 10 w Brzesku,

• Rozeznać  zasadność  zwrotu  kosztów  za  uczęszczanie  dzieci  
z terenu Gminy Brzesko do Publicznego Przedszkola w Dąbrówce i Jodłówce 
(proponowana kwota zwrotu dotacji dla Gminy Rzezawa – 80.000 złotych),

• Podjąć  próbę  zorganizowania  doraźnej  opieki  psychologicznej  dzieci  i 
młodzieży w szkołach, szczególnie na wsi,

• Przeanalizować  formy  pracy  i  jej  efekty,  oraz  budżet  Gminnej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• Dofinansować  działalność  świetlic  wiejskich,  szczególnie  tych  co  sprawują 
opiekę nad zespołami folklorystycznymi (Poręba Spytkowska, Jadowniki),

• Doprowadzić do spotkania radnych Rady Miejskiej w Brzesku, z Prezesami 
Spółek MPK i RPWiK, w celu przedyskutowania zasadności wysokich opłat 
do bieżącej działalności tych spółek,

• W  dziale  KD/02  Zwalczanie  bezrobocia  na  terenie  Miasta  
i Gminy Brzesko zwiększyć kwotę do 72.000 złotych na umowy zlecenia przy 
pracach drogowych i porządkowych, a zmniejszyć kwotę ze 111.684 złotych 



do kwoty 71.684 złotych na wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem przy 
pracach  publicznych  
i interwencyjnych,

• Na  podstawie  rozmowy  z  Prezesem  Spółki  MZGM,  rozeznać  sprawę 
celowości montażu instalacji CO w bloku przy ulicy Ogrodowej 3 w Brzesku,

• Kontynuować  budowę  monitoringu  w  mieście,  w  tym  możliwość 
zainstalowania  kamery  na  ulicy  Ogrodowej  i  Stanisława  Wyspiańskiego  w 
Brzesku.  Należy  nadmienić,  że  rejon  Osiedla  Jagiełły  i  ulicy  Stanisława 
Wyspiańskiego  jest  szczególnie  niebezpieczny  (włamania  do  mieszkań 
prywatnych), co było przedmiotem interpelacji na jednej z sesji Rady Miejskiej 
w Brzesku.

• Wnieść  pisemną  petycję  do  Trybunału  Konstytucyjnego  w  sprawie 
zwiększonych  zadań  Gminy,  bez  odpowiednich  rządowych  środków 
finansowych.

Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisje wnioskują o wykonanie izolacji i odwodnienie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 
1  w  Brzesku  oraz  ściany  wschodniej  budynku  Publicznej  szkoły  Podstawowej  w 
Mokrzyskach  i  odwodnienie  Publicznego  Przedszkola  N9  w  Brzesku.  Głosowano 
jednogłośnie.

3. Opinia
Komisje zapoznały się z następującymi pismami :

• Pismo  mieszkańców  ulicy  Wiejskiej  dotyczące  kontynuacji  działań  związanych  z 
budową kanalizacji w zachodniej części Osiedla Jagiełły,

• Pismo mieszkańców ulicy Podmiejskiej w Jadownikach dotyczące zmodernizowania 
tej ulicy.

4. Opinia
Komisje  zapoznały się z  projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania 
dodatków  oraz  innych  składników  wynagradzania  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko i zaopiniowały pozytywnie. 
Głosowano przy 5 głosach za, przeciw 0, 3 wstrzymujących się od głosu.
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