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                                                                                                   BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                        GRZEGORZ WAWRYKA 

Nasz znak : BR.IX.0014.4.17.2012.MK                                   

                  Brzesko, dnia 11 maja 2012 r. 

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Prawa Porządku Publicznego  
i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  11 maja 2012 roku podjęte zostały 
następujące wnioski i opinie : 

 
 

1. Komisja pozytywnie ocenia przedstawioną przez Dyrektor MOK ofertę organizacji Dni 
Brzeska w roku 2012. Głosowano jednogłośnie 

 
 
2. Komisja odbyła wizję lokalną w Przedszkolu Nr 10 w Brzesku i wnioskuje do Pana 

Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na zmodernizowanie 
pomieszczeń pralni i zakupienie dwóch kuchenek gazowo- elektrycznych  . 

     Głosowano jednogłośnie 
 

3. Po odbytej wizji lokalnej na terenach sołectwa Bucze i Jadowniki , analizie spraw 
związanych z bezpieczeństwem publicznym i przeciwpożarowym na terenie Gminy Brzesko   
komisja  wnioskuje do Burmistrza o: 

 

 udrożnienie rowu przy ul. Grądzik w Buczu, w kierunku do rzeki Uszewka; 

 zamontowanie 2 lamp przy ul. Zacisznej w Buczu; 

 udrożnienie istniejących  studzienek, celem odprowadzenia wód opadowych na 

parkingu przy kościele w Jadownikach; 

 uprzątnięcie przez Spółkę BZK przystanku autobusowego w Sterkowcu; 

 zmianę wysięgnika celem podniesienia kamery monitoringu na Placu Kazimierza 

Wielkiego; 

 zwiększenie częstotliwości patroli policji w pobliżu lokalu Cafe Color w Brzesku;  

 zamontowanie na brzeskim Rynku  kamery  dla celów promocyjnych Miasta Brzeska; 

 zwiększenie nakładów finansowych z budżetu gminy w roku 2013  na Ochotnicze Straże 

Pożarne w Gminie Brzesko; 

 aby teren w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska śmieci w Jadownikach uporządkować, 

poprzez wyburzenie istniejącego budynku, wyrównanie terenu i dokonanie koniecznych 

nasadzeń.  

Wszystkie wnioski przegłosowane zostały jednogłośnie 

 
4. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Brzesko do realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
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5. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektor MOPS w Brzesku w sprawie odpowiedzi na                         

wnioski komisji. 
 
 
 
  
 
          Przewodniczący Komisji Prawa Porządku  

       Publicznego i Promocji Rady Miejskiej  
       w Brzesku 

       
                                                                      mgr Adam Kwaśniak 

 


