
Brzesko, dnia 18 września   2009 r.

Burmistrz Brzeska 

Grzegorz Wawryka 

Nasz znak:BR.IX.0064/4/35/2009

                   

Uprzejmie  informuję  że  na  posiedzeniu  Komisji  Prawa  Porządku 
Publicznego  i  Promocji  Rady  Miejskiej  w  Brzesku,  odbytym  w  dniu  
18 września  2009 roku podjęte zostały wnioski i opinie:

1. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 

I półrocze 2009 roku.

2. Komisja zapoznała się z informacją   na temat działań proekologicznych oraz 

gospodarki odpadami prowadzonymi na terenie Gminy Brzesko  i pozytywnie opiniuje 

podjęte kierunki działania. Głosowano jednogłośnie 

3. Komisja wnioskuje o zakup licencji  na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Brzesko  z Instytutu Ekologii Stosowanej.

     Głosowano jednogłośnie 

4.Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:

1) Zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą ”Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w 

Brzesku ,

2) przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko,

3) zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko, 

4) wprowadzenia  Regulaminu  korzystania  z  placów  zabaw  oraz  terenów  rekreacyjnych  w 

granicach administracyjnych Gminy Brzesko,



5) w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych stanowiących 

własność Gminy Brzesko,

6) zmiany uchwały Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 września 2005 roku 

w  sprawie:  regulaminu  przyznawania  nagród  Burmistrza  Brzeska  dla  nauczycieli  za  ich 

osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,

7) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska” (W.Skworc)

8) nadania tytułu honorowego „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska”(K.Kopacz)

9) nadania  tytułu  honorowego  „Medal  na  Wstędze  za  Zasługi  dla  Miasta 

Brzeska”(Fr.Kostrzewa)

10)ustalenia Regulaminu  Targowiska na Placu Targowym przy ul.Głowackiego 40 w 

Brzesku- przyjęto jednogłośnie ze zmianami,

11)wyznaczenia  miejsc  do  prowadzenia  handlu  na  terenie  Gminy  Brzesko  oraz 

określenia  wysokości  stawek  i  zasad  poboru   opłaty  targowej  –  przyjęto 

jednogłośnie ze zmianami.  

12)określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej ze zmianami –

Głosowano jednogłośnie .

5. Komisja zapoznała się z pismem    Pani Janiny Drużkowskiej –Cader  z dnia 8 lipca 

2009 roku.

6. Komisja zapoznała się z problemami  finansowymi z jakimi boryka  się Okocimski 

Klub Sportowy  i wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o pomoc finansową  dla OKS w 

kwocie ok.100 tysięcy złotych. Głosowano jednogłośnie 

7.  Komisja  zapoznała  się  z  prezentacją  multimedialną  –RAPORT  ROCZNY 

FUNKCJONOWANIA  SIECI  HOTSPOTÓW  na  terenie  Gminy  Brzesko   i  opiniuje 

pozytywnie .
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8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie propozycji  rozwiązań 

prawnych w zakresie  wprowadzenia ulg w przejazdach MPK dla osób z orzeczoną 

przez  PCPR   całkowitą  niezdolnością  do  samodzielnej  egzystencji  .

Głosowano jednogłośnie 

9.  Komisja zapoznała się  z informacja na temat  działalności  Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Brzesku  i pozytywnie ocenia tą działalność.

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku 
Publicznego  i  Promocji  Rady  Miejskiej 
w Brzesku

                mgr Adam Kwaśniak

3


