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Brzesko, dnia 20 sierpnia 2018 rok. 

 

Burmistrz Brzeska 
 Grzegorz Wawryka  

 

 
Nasz znak: BR.IX. 0014.4.7.2018.MK 

 
 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Spraw 

Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji RM w Brzesku 
odbytym w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjęte zostały wnioski i 

opinie: 

 

 

1. Komisja przyjęła do wiadomości informacje Naczelnika 
Wydziału Oświaty na temat przygotowania placówek oswiatowych 

w Gminie Brzesko do nowego roku szkolnego 2018/2019 i 

pozytywnie opiniuje przedstawione informacje. Głosowano 
jednogłośnie 

  
2. Komisja zapoznała się z informacją na temat aktywności 

społecznej mieszkańców w zakresie funkcjonowania Rady 

Seniorów Gminy Brzesko i pozytywnie opiniuje podejmowane 
działania. Głosowano jednogłośnie 

  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwrócenie bacznej 
uwagi na teren Ogrodu Jordanowskiego, przeglądnięcie 

urządzeń zabawowych, usunięcie ubytków, poprawę drobnych 
elementów jakie były zgłaszane w przypadku np. orbitreka, 

dokonywanie przeglądu technicznego placu zabaw, smarowanie, 

utrzymanie czystości i rozważenie możliwości ustawienia 
dodatkowych tablic informacyjnych o  znajdujących się 

toaletach w pobliżu, ewentualnie postawienie ubikacji 

przenośnej. Głosowano jednogłośnie 
  

4. Komisja wnioskuje o przygotowanie podjazdu na plac zabaw od 
strony ul. Świerkowej tak, by można było  wjechać na plac 

zabaw w dogodny sposób z wózkiem dziecięcym. Komisja wnosi o 

pilne wykoszenie tego terenu tak by  mieszkańcy mieli dostęp 
do placu zabaw, usunięcie spróchniałych desek,  dokonanie 

rzetelnego przeglądu urządzeń na placu przycięcie krzewów 

itp. Głosowano jednogłośnie 
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5. Komisja wnioskuje do Burmistrza o przeprowadzenie spotkania 

z właścicielem placu zabaw przy boisku sportowym LKS 

Jadowniczanka w Jadownikach oraz przegląd i naprawę 
uszkodzonych urządzeń zabawowych na placu zabaw Domu 

Ludowego w Jadownikach. Głosowano jednogłośnie 

  
6. Komisja wnioskuje o  dokonanie drobnych napraw  urządzeń 

zabawowych  na placu zabaw w Sterkowcu oraz złożenie 
podziękowania mieszkańcowi Sterkowca za utrzymywanie na 

bieżąco  placu zabaw w czystości.  Głosowano jednogłośnie 

 
 

7. Komisja prosi o rozważenie  lokalizacji planowanych 

inwestycji w zakresie infrastruktury, a dot. boiska 

sportowego w Wokowicach oraz dodatkowych urządzeń oraz pilny 

przegląd tego miejsca. Głosowano jednogłośnie 
 

8. Komisja wnioskuje o dokonanie pilnego przeglądu placu zabaw 

w Szczepanowie, usunięcie zbędnych słupków i porozrywanej 
siatki na bramce  oraz częstsze koszenie placu. Głosowano 

jednogłośnie 
 

9. Komisja wnioskuje o pilne wykoszenie placu zabaw w 

Mokrzyskach oraz terenów zielonych wokół  tak, by to miejsce 
spełniało swoją funkcję, usunięcie z chodników trawy itp. 

Głosowano jednogłośnie 

 
10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska by w przypadku 

zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw kupować urządzenia 
lepszej jakości i z trwałych materiałów. Głosowano 

jednogłośnie 

 
 

 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SPRAW 

OBYWATELSKICH PORZADKU PUBLICZNEGO I 
PROMOCJI RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU  

 

                  ………………………………………………………………………… 

  mgr KRZYSZTOF BOGUSZ   


