
                                                                                                BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                        GRZEGORZ WAWRYKA 

Nasz znak : BR.IX.0014.4.6.2011.MK                                   

      Brzesko, dnia 20 czerwca   2011 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Prawa Porządku Publicznego i 

Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  20 czerwca  2011 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie : 

 

1. Komisja zapoznała się z pismem  SP ZOZ w Brzesku  z dnia 13 czerwca 2011 roku 

w sprawie  prezentacji na komisji tematu dot. kwestii dojazdów, parkowania i 

przystanków na terenie SP ZOZ. Głosowano jednogłośnie 

 

2. Zapoznano się z wnioskiem OSP w Brzesku o  zabezpieczenie w budżecie Gminy 

środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Po przeprowadzonej wizji lokalnej, Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje  

funkcjonowanie Spółki RPWiK w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja widzi konieczność rozbudowy Oczyszczalni Zajazie  i wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie roku 2012 środków finansowych 

na  ten cel. Głosowano jednogłośnie 

 

5. Pozytywnie jednogłośnie opiniuje komisja funkcjonowanie Spółki BZK w Brzesku  

i wnioskuje o zamieszczenie  na stronie internetowej Brzeska informacji dot. 

wielkości stawek za wywóz odpadów  segregowanych i nie segregowanych, oraz 

grożących  za to karach. Głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o poinformowanie mieszkańców 

Gminy Brzesko  o obowiązujących przepisach  dot. gospodarki ściekowej  

prowadzonej na terenie Gminy  Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisja wnioskuje o ujęcie w harmonogramie odśnieżania dróg parkingu  

      kościoła św. Prokopa w Jadownikach . Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja wnioskuje o rozważenie  możliwości  monitorowania dzikich wysypisk 

śmieci na terenie Gminy Brzesko, celem wyłapania nieuczciwych mieszkańców. 

Przedmiotowa informacja winna zostać  podana do wiadomości mieszkańców w 

BIM i na stronach internetowych .Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja wnioskuje o zakup mobilnej kamery internetowej  do monitoringu 

dzikich wysypisk śmieci. Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja wnioskuje o utwardzenie drogi  pomiędzy ul. Małopolską a polami 

uprawnymi przy przepompowni nr 3 w Jadownikach, oraz ustawienie znaku 

zatrzymywania się i postoju na tej drodze. Głosowano jednogłośnie 
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11. Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektora PSP Nr 1 w Jadownikach  dot. 

potrzeb remontowych budynku. Głosowano jednogłośnie 

 

12. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani S. zam. Jadowniki dot. opracowania 

planu zagospodarowania przestrzennego  gruntów pomiędzy u. Bernackiego i  

Szczęśliwa w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozwiązanie problemu odwodnienia 

ul. Świerkowej w Brzesku w jej górnym odcinku. Głosowano jednogłośnie 

 

14. Komisja zapoznała się z realizacją wniosków za okres od stycznia do czerwca 

2011 roku . Głosowano jednogłośnie  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku 

Publicznego i Promocji   

Rady Miejskiej w Brzesku 
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