
               Burmistrz Brzeska 

                                                                     Grzegorz Wawryka 
 

 
 
 
Nasz znak BR.IX.0014.2.15.2012.JS                         Brzesko dnia :  08.02. 2012 rok 

 
       

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  

8 lutego  2012 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o budowę nowoczesnego budynku, 

mieszczącego pomieszczenia administracji i sanitariaty na Placu Targowym  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pokrycie asfaltem, części Placu 

Targowego na którym odbywa się handel meblami. Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w Regionalnym Centrum 

Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku zatrudnić jedną osobę obsługi technicznej. 

Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by w sali tanecznej w Regionalnym 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku zabezpieczyć kolumny 

odpowiednim materiałem, by ni stanowiły zagrożenia dla osób tańczących. 

Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wygłuszyć pomieszczenie do prób 

muzycznych w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, co 

pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie tego pomieszczenia. Komisja 

proponuje, by na ten cel poszukać środków pozabudżetowych. Głosowano 

jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by osłonić scenę z obydwóch stron  

w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku po obu stronach  

i jednocześnie utworzyć kulisy. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by opracować koncepcję i wykonać 

poszerzenie sceny w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. 

Głosowano jednogłośnie. 



8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zamontować rampę  

a na niej oświetlenie punktowe jakie jest konieczne dla występujących na scenie 

artystów.  Głosowano jednogłośnie. 

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by zamontować profesjonalny uchwyt 

na rzutnik w sali audiowizualnej w RCKB. Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by jak najszybciej dokonać remontu 

dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku a środki na ten cel, starać się 

zdobyć poza budżetem. Głosowano jednogłośnie. 

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać izolacji budynku 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku z powodu widocznej wilgoci w Piwnicy 

Brzeskiej. Głosowano jednogłośnie. 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by dokonać remontu sali wystawowej 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku i poszukać na ten cel środków 

pozabudżetowych. Głosowano jednogłośnie. 

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by przygotować kompleksową 

informację na temat sytuacji prawnej i własnościowej ul. Św. Jana w Okocimiu 

przez odpowiedni wydział, na następne posiedzenie komisji. Głosowano 

jednogłośnie. 

14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by na wiosnę utwardzić ulicę Wodną  

i zlikwidować wszelkie, ogromne nierówności. Głosowano jednogłośnie. 
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