Brzesko, dnia 16.06. 2010 r.
Burmistrz Brzeska
Grzegorz Wawryka

Nasz znak:BR.IX.0064/4/43/2010/MK

Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 16 czerwca
2010 roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje na temat aktualnej
sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
Głosowano jednogłośnie

2. Zapoznano się z ofertą MOK w Brzesku nt. organizacji Dni Brzeska w br.
Głosowano jednogłośnie

3. Pozytywnie jednogłośnie, ze zmianami zaopiniowała komisja projekt Statutu
Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku wg.
załącznika do wniosków .Głosowano jednogłośnie

4. Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Biuro Rady jednolitego tekstu
projektu Statutu Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku i przekazanie go do Burmistrza Brzeska. Głosowano jednogłośnie .

5. Po dokonanej wizji lokalnej na obiekcie Krytej Pływalni i stwierdzonych
usterkach technicznych obiektu , komisja wnioskuje o :
1) zamontowanie stałych koszy na śmieci na zewnątrz basenu, przy
boiskach do kosza i piłki plażowej oraz przenośnej toalety,

2) wymianę cokołu wokół budynku,
3) odnowienie elewacji budynku BOSiR,
4) remont dachu, zamiana warstwy pokrycia papowego na blaszane,
5) wymiana i malowanie sufitów podwieszanych,
6) malowanie i konserwacja sufitu drewnianego nad niecką basenową,
7) wymiana wentylacji basenowej na nierdzewną,
8) wykonanie pionowe i poziome izolacji budynku ,
9) pilny zakup pieca do sauny,
10)wykonanie odwodnienia i drenażu wokół budynku,
11)remont natrysków w szatni męskiej i damskiej,
12) wykonanie toalety dla klientów w poczekalni na parterze,
6. Komisja wnioskuje o zakup dla potrzeb BOSiR urządzenia samobieżnego do
koszenia i odśnieżania terenu wokół budynku basenu, oraz zakup pomieszczenia
gospodarczego tkzw. ”blaszak” na potrzeby gospodarcze obiektu.
7. Komisja wnioskuje o skierowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Brzesku stosownego zawiadomienia do organów ścigania, celem wskazania
winnego powstałych zaniedbań i stanu technicznego w budynku BOSiR.
Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie
8. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja projekt uchwały w sprawie
uznania drzew o szczególnych walorach przyrodniczych

i historycznych za

pomniki przyrody.
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