
                                                                                                   BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                        GRZEGORZ WAWRYKA 

Nasz znak : BR.IX.0014.4.15.2012.MK                                   

             Brzesko, dnia 14 marca  2012 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Prawa Porządku Publicznego i 
Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  14 marca 2012 roku podjęte zostały 
następujące wnioski i opinie : 

 
 

1. Komisja odbyła wizję lokalną w Przedszkolach Nr 9 i 4 w Brzesku. 
     Głosowano jednogłośnie 

 
2. Po odbytej wizji lokalnej w przedszkolach i na terenach Miasta Brzeska komisja      

wnioskuje do Pana Burmistrza o: 
1) wykonanie remontu kuchni w Przedszkolu Nr 9, przez podniesienie sufitu do 

wysokości 3,30 cm i usprawnienie wentylacji w tym pomieszczeniu; 

2) wybrukowanie tarasu przed budynkiem Przedszkola nr 9 lub wymianę płytek o 

lepszym stanie technicznym; 

3)  usunięcie śmieci spod tablicy z planem miasta na Placu Targowym; 

4)  posprzątanie parkingu i pasa zieleni przy ul. Powstańców Warszawy; 

5) Usunięcie eternitu z garaży Urzędu Miejskiego i zastąpienie go innym materiałem. 

Eternit jest w złym stanie i zagraża zdrowiu pracowników UM jak i uczniom PG nr 1; 

6) przypominanie mieszkańcom o zakazie wypalania traw na nieużytkach; 

Głosowano jednogłośnie 
 

3. Pozytywnie zaopiniowano przedstawione informacje na temat stanu sanitarnego i 
estetycznego Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz 
informację dot. działań proekologicznych oraz gminnej gospodarce odpadami;  
Głosowano jednogłośnie 
 

4. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

o przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzesko w 2012 roku; 

o  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki;  

o  zmiany uchwały Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 5 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia stref parkowania na terenie 
Gmin Brzesko oraz ustalenia stawek opłat a parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach. Głosowano jednogłośnie 

 
5. Komisja zapoznała się z prezentacją multimedialną Brzeskiego Stowarzyszenia Rowerowego; 

6. Komisja pozytywnie oceniła działalność Biura Promocji UM w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie 
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7. Komisja wnioskuje o zorganizowanie jarmarku brzeskiego dla kolekcjonerów  staroci np. z 
okazji obchodów Dni Brzeska. Głosowano jednogłośnie 

 
8. Komisja wnioskuje o współpracę Biura Promocji, szczególnie z członkami Komisji Prawa 

Porządku Publicznego i Promocji  oraz Zarządami Osiedli i Sołectw, szczególnie przy 
organizacji istotnych imprez organizowanych na terenie Gminy Brzesko. Głosowano 
jednogłośnie 

 

9. Komisja ponawia wniosek  do Burmistrza Brzeska, aby utworzyć na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego zakładkę „Stypendyści” (lub podobne) z nazwiskami, zdjęciami oraz 
krótkim opisem osiągnięć uczniów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w 
nauce i sporcie. W opisie powinna się znaleźć także nazwa szkoły i nazwisko nauczyciela, 
trenera, opiekuna itp. Informacja powinna być dostępna do momentu przyznania kolejnych 
stypendiów. Głosowano jednogłośnie 
 

10. Komisja wnioskuje o wprowadzenie zakazu parkowania samochodów wokół Brzeskiego 
Rynku. Głosowano jednogłośnie 

 
11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do  właściciela  sklepu ALTI o 

utrzymywanie porządku na parkingu przed sklepem i umożliwienie  dojścia osobom 
niepełnosprawnym do sklepu. Głosowano jednogłośnie 

 
12. Wnioskuje do Burmistrza  o wyjaśnienie w jaki sposób  będzie się odbywał w przyszłości 

wjazd i wyjazd  do szpitala, pod oddaniu do użytku  nowego marketu budowlanego. 
Głosowano jednogłośnie 

 
13. Komisja wnioskuje o sprawdzenie i zgłoszenie w ramach reklamacji zapadające się 

studzienki kanalizacyjne przy ul.Solskiego w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Prawa Porządku 
Publicznego i Promocji   

Rady Miejskiej w Brzesku 
 

                                                 mgr Adam Kwaśniak 
 


