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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 12 października 2011  roku  podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie: 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przywrócenie po obu stronach 

przystanków przy trasie K4 w pobliżu skrzyżowania z ulicami: Bernackiego, 

Krakowskiej i Głowackiego.   

Głosowano jednogłośnie. 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poszerzenie ul. Bernackiego w pobliżu 

Pana Podrazy oraz odwodnienie całej ulicy Bernackiego w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wsparcie Urzędu Miejskiego na 

renowację zabytkowej figurki z 1878 roku na ul. Św. Floriana w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie termomodernizacji szkoły 

Podstawowej w Buczu oraz o pilną wymianę okien.  

Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie koncepcji zagospodarowania 

terenu wokół szkoły Podstawowej w Buczu.  

Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ponowne rozpatrzenie remontu mostu na 

rzecze Uszewka w Buczu- most ten zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom.  

Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilny przegląd i remont dachu w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach.  

Głosowano jednogłośnie.  

8. W przypadku zawarcia umowy najmu na terenie byłej szkoły w Wokowicach, komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeznaczenie tych środków na poprawienie 

infrastruktury w tej miejscowości.  

Głosowano jednogłośnie.  



9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dopuszczenie możliwości spożywania  

i sprzedaży alkoholu na Rynku w Brzesku oraz w jego obrębie.  

Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podniesienie atrakcyjności graficznej 

strony www.inwestycje.brzesko.pl oraz uzupełnienie materiałów informacyjnych 

dostępnych dla potencjalnych inwestorów oraz dodanie materiałów multimedialnych 

takich jak m. in. zdjęć, filmów.  

Głosowanie jednogłośnie.  

11. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały: 

- projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich 

wynagrodzenia za inkaso  podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości- 

jednogłośnie 

- projekt w sprawie zmiany uchwały wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. 

„Brzeski Magazyn Informacyjny” wraz z poprawkami zaproponowanymi przez komisję – 

jednogłośnie. 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie nakładki asfaltowej na  

ul. Szczęśliwej w Jadownikach i ul. Piastowskiej w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie formalne do Okocimskiego 

Klubu Sportowego z zapytaniem, czy zostanie przekazany część basenu z brodzikiem 

na potrzeby placów zabaw dla dzieci.  

Głosowano jednogłośnie.  

14. Komisja po zapoznaniu się z pismem NSZZ Solidarność przy MPK Brzesko, 

przekazuje pismo komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

Głosowano jednogłośnie.  
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