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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 6 września 2013  roku  podjęte zostały 

następujące opinie i wnioski: 

 

Po informacji rowerzystów, którzy ulegli wypadkowi przejeżdżając przez przejazd kolejowy na ulicy 

Kopernika w Brzesku przy dworcu PKP, komisja odbyła wizję lokalną w tym miejscu. Komisja 

stwierdza, że stan techniczny torów zagraża bezpieczeństwu użytkowników tej drogi. Szyny 

przebiegające pod ostrym kątem są uszkodzone, brakuje części kątownika i występują pręty 

zbrojeniowe.  

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do zarządcy tej drogi o niezwłoczną 

naprawę przejazdu torowego przebiegającego przez  

ul. Kopernika w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przegląd wszystkich przejazdów kolejowych na 

terenie Gminy Brzesko pod kątem bezpieczeństwa użytkowników dróg. Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja zapoznała się z informacją Biura Promocji na temat zakresu prac  

i problemów podejmowanych przez wydział. 

4. Komisja przyjęła do wiadomości pisma po odczytaniu i przeanalizowaniu spraw: 

- pismo od Pani L.G;  

- pismo od Spółki PKP z oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami  

w Krakowie;  

- pismo w sprawie wniosków Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 

5.  Po rozpatrzeniu wniosku  dotyczącego budynku nieczynnego dworca kolejowego w Jasieniu 

komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska aby merytoryczny wydział UM wyraził opinię jakie 

faktyczne konsekwencje poniesie gmina po ewentualnym przejęciu budynku na majątek gminy. 

Głosowano jednogłośnie.  

6.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpić do zarządcy drogi w sprawie 

remontu chodnika w Sterkowcu, gdzie są uszkodzenia spowodowane przez wypadki i opady deszczu. 

Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby firma która wygrywa przetarg na wykaszanie 

traw, używała kosiarki bijakowej. Głosowano jednogłośnie.  



8.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie się do zarządców dróg o należyte 

wykonywanie wykaszania traw. Głosowano jednogłośnie. 

9.  Komisja wnioskuje o wznowienie promocji na zebraniach osiedlowych  

i sołeckich informacji w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków  

w ramach nowych technologii, którymi dysponuje gmina. Głosowano jednogłośnie. 

10.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie po powodzi ogrodzenia wokół 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach oraz o zakup dwóch kuchenek elektryczno-gazowych. 

Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja pozytywnie opiniuje wniosek OSP Jadowniki o zabezpieczenie w 

 budżecie roku 2014 środków finansowych na  przeprowadzenie prac remontowych w budynku remizy 

OSP. Komisja zwraca się  do Prezesa OSP Jadowniki o pozyskanie środków na to zadanie również od 

sponsorów. Głosowano jednogłośnie. 
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