
                                                                                                BURMISTRZ BRZESKA 
                                                                                                                        GRZEGORZ WAWRYKA 
Nasz znak : BR.IX.0014.4.8.2011.MK                                   

               Brzesko, dnia 10 sierpnia  2011 r. 
 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Prawa Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  10 sierpnia  
2011 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie : 
 
 

1. Komisja wnioskuje  o uwzględnienie w budżecie roku bieżącego oraz projekcie 

budżetu Gminy Brzesko na rok 2012 środków finansowych dla SP ZOZ w 

Brzesku, na realizacje projektu modernizacji dojazdu do szpitala etap I. 

Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja zapoznała się z informacją na temat prowadzonej działalności 

proekologicznej i gminnej gospodarce   odpadami na terenie Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja wnioskuje o dofinansowanie dla mieszkańców  przez Urząd Miejski  

w Brzesku, w ramach możliwości finansowych, przydomowych oczyszczalni 

ścieków, poprzez sfinansowanie i zakup roślin  niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania tych oczyszczalni. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja wnioskuje aby gminne tereny pastwisk w sołectwie Bucze zostały 

włączone  do przetargu  na utrzymanie terenów zielonych.Głosowano 

jednogłośnie 

 

5. Komisja wnioskuje o uporządkowanie reklam  na słupach ogłoszeń  

i przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Brzesko, poprzez 

wprowadzenie  opłat z tego tytułu. Głosowano jednogłośnie 

 

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup wiat przystankowych- 

stalowych. Głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisja wnioskuje o zmianę Redaktora Naczelnego Brzeskiego Magazynu 

Informacyjnego. Głosowano jednogłośnie 
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8. Komisja widzi konieczność  zmiany sposobu prowadzenia BIM, strony 

internetowej Miasta Brzeska, polityki informacyjno-promocyjnej gminy  

i jednostek gminy, poprzez znalezienie do tego typu działań kompetentnej osoby. 

Komisja zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w tym zakresie. 

Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja wnioskuje  o zakup od Starostwa Powiatowego w Brzesku części lokalu 

przy ul.Rynek 16, obecna siedziba Biblioteki Pedagogicznej, i zabezpieczenie  na 

ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie 

 

10. Komisja przyjęła do wiadomości wniosek Spółki BZK w Brzesku dot. 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy  na uzbrojenie terenów 

pod poszerzenie cmentarza komunalnego w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie 

 

11. Komisja wnioskuje  o poszerzenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Zielonka  

w Brzesku o teren z brodzikiem, i wykonanie w ten sposób ogrodzenia, aby 

umożliwić  w przyszłości zagospodarowanie terenu pod rekreację dla dzieci  

i niezwłoczne przekazanie powyższego wniosku władzom OKS. Głosowano 

jednogłośnie 

 

12. komisja wnioskuje aby dokończyć proces przejęcia gruntów i budynków OKS,  

w szczególności po ”starym” basenie. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie projektu 

drogi/chodnika/ na działce gminnej nr 5658 w Jadownikach, jako bezkolizyjnego 

przejścia, pozwalającego ominąć  poruszanie się pieszych niebezpiecznym 

zakrętem drogi. Głosowano jednogłośnie 

 

 
 

    Przewodniczący 
     Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 
 
                   mgr Adam Kwaśniak 
 


