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Uprzejmie informuję , że posiedzeniu Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu   20  c z e r w c a  2008 roku  podjęte 
zostały następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
Komisja  zapoznała  się  i  przyjęła  do  wiadomości  informację  o  stanie  i  strukturze 
bezrobocia na terenie Gminy Brzesko w roku 2007 oraz w okresie 5 miesięcy 2008 
roku .  Głosowano jednogłośnie .

2. Wniosek
Komisja zawraca się do Burmistrza Brzeska o skierowanie wniosku do Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w sprawie  dostosowania kierunków kształcenia młodzieży w 
szkołach ponadgimnazjalnych do aktualnych potrzeb rynku pracy. 
Głosowano jednogłośnie.

3. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Brzesko na lata 2008-2012.
Jednocześnie wnioskuje o uzupełnienie w/w projektu uchwały o :

1) wskazanie lokalizacji budownictwa socjalnego i komunalnego,
2) uwzględnienie  nakładów  inwestycyjnych  na  ten  cel  ponoszonych  przez 

Gminę w poszczególnych latach (2008 – 2012)
Po  uzyskaniu  powyższych  informacji  komisja  ponownie  powróci  do  analizy 
przedmiotowego projektu uchwały .  Głosowano jednogłośnie .

4. Wniosek
Komisja  wnioskuje   o  rozpoczęcie  prac  przygotowawczych  związanych  z 
opracowaniem  ogólnego  przestrzennego  planu  zagospodarowania  gminy  z 
uwzględnieniem budownictwa wysokiego. 
Głosowano przy 3 głosach za, przeciw 0,  1 wstrzymującym się od głosu.

5. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 4 czerwca 2008 roku Wiceprezes Zarządu ds. 
Produkcji Carlsberg Polska w sprawie udostępnienia parkingu zakładowego .

6. Opinia
Komisja  zapoznała  się  i  zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie pismo  SP  ZOZ 
Brzesko z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany przeznaczenia zakupionych 
fliz przez Urząd Miejski.   Głosowano jednogłośnie .



7. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 12 czerwca 2008 roku Państwa Wiesławy  
i Zbigniewa Urban zam. Kopaliny 50  dotyczącym nawiązania współpracy .

8. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  Gminy Brzesko  do  realizacji  projektu  w ramach Poddziałania  7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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