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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 19 grudnia 2016 roku podjęte zostały 

następujące opinie i wnioski: 

 

1. Komisja zapoznała się z projektem budżetu Gminy Brzesko na rok 2017 i przyjmuje 

informacje do wiadomości.  

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła plan pracy komisji na rok 2017 wraz  

z poprawkami.  

3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo dot. wniosku mieszkańców z bloku Nr 1 przy  

ul. Ogrodowej w Brzesku i oczekuje na stanowisko Zarządu Osiedla Kopaliny-Jagiełły 

oraz prosi o przedstawienie opinii prawnej dot. możliwości wprowadzenia takiego 

zakazu. Głosowano jednogłośnie. 

4. Komisja zapoznała się z pismem Starosty Brzeskiego skierowanego do Pana H. A   

 w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Poręba Spytkowska.  

5. Komisja zapoznała się z pismem Pana H.A dot. wykonania projektu oświetlenia  

ul. Granicznej w Porębie Spytkowskiej , przychyla się do tego wniosku i kieruje sprawę 

do Burmistrza Brzeska z prośbą o rozważenie możliwości realizacji w miarę posiadanych 

środków w budżecie na 2017 rok. Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców Mokrzysk z ul. Sąsiedzkiej, przychyla się 

do tego wniosku i kieruje do Burmistrza Brzeska, celem realizacji w miarę posiadanych 

środków w budżecie na 2017 rok. Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja zapoznała się z informacją na temat Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Brzesko na rok 2017 i wnioskuje o doprecyzowanie zapisów dotyczących trybu 

udzielania finansowania zadań ze środków programu. Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie zmian do uchwały 

dotyczącej stref płatnego parkowania poprzez zlikwidowanie opłaty parkingowej przy 

nowym Placu Targowym. Głosowano jednogłośnie.  



9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań zmierzających do 

opracowania koncepcji odnowienia Placu Targowego oraz budynku administracyjnego 

połączonego z szaletami nie później niż do 2018r. Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie rozwiązania polegającego na 

korzystanie z szalet przy Placu Targowym kupcom w formie abonamentu, bądź 

ryczałtu. Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup automatycznego defibrylatora do 

budynku Urzędu Miejskiego we współudziale Gminy Brzesko oraz Starostwa 

Powiatowego oraz o przeszkolenie pracowników w zakresie jego wykorzystania.  

Głosowano jednogłośnie.  
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