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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 13  stycznia  2011  roku  podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie: 

1. Komisja wnioskuje, aby do planu pracy komisji do miesiąca kwiecień dopisać temat: 

Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie działalności OSP i kontrola stanu 

przygotowań przeciwpowodziowych.  

Głosowano jednogłośnie. 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby z dopłat MPK  

w przekazać kwotę 100 tysięcy złotych na cele stowarzyszeń  

i organizacji sportowych w Gminie Brzesko.  

Głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie Muzeum Ziemi 

Brzeskiej i powołanie osoby odpowiedzialnej za jego utworzenie.  

Głosowano jednogłośnie. 

4. Z uwagi na brak dofinansowania do zadania „Modernizacji instalacji ciepłej wody 

użytkowej i wody basenowej krytej pływalni w Brzesku komisja wnioskuje do 

Burmistrza Brzeska o przeniesienie tych środków w wysokości 330 tysięcy złotych na 

zadania dróg publicznych w Gminie Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie. 

5. Komisja pozytywnie opiniuje analizę projektu budżetu Gminy Brzesko na 2011 rok. 

Głosowano jednogłośnie. 

6. Komisja pozytywnie opiniuje funkcjonowanie Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Głosowano jednogłośnie. 

7. Komisja pozytywnie przyjęła informację na temat funkcjonowania Brzeskiego 

Magazynu Informacyjnego BIM.  

Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o remont i odwodnienie ul. Bocznej w 

Jadownikach.  

Głosowano jednogłośnie. 



9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o poprawienie stanu dróg (od strony ul. 

Okocimskiej do kortów tenisowych).  

Głosowano jednogłośnie.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o włączenie się do projektu „Szlaku 

Cmentarzy Wojennych I Wojny Światowej” realizowanych przez PTTK Tarnów.  

Głosowano jednogłośnie.  

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeznaczenie środków na zakup praw 

autorskich do publikacji opracowania dotyczącego historii Cmentarza Wojennego w 

Sterkowcu.  

Głosowano jednogłośnie.  

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystosowanie pisma do Małopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w sprawie udrożnienia koryta rzeki Grodna poprzez usunięcie zatorów, wycięcie 

drzew, pogłębienie i poszerzenie na całej długości jak również kontrolowanie na 

bieżąco szerokości koryta rzeki, aby wykluczyć zjawisko zasypywania koryta.  

Głosowano jednogłośnie. 

13. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby most na  

ul. Prokopa w Jadownikach o konstrukcji rurowej przerobić,  

a parametry dostosować do zapotrzebowania tak, aby usunąć główną przyczynę 

podtapiania okolicznych domów przez wadliwą konstrukcję mostu. Roboty należy 

synchronizować z równoczesnym poszerzeniem i pogłębieniem koryta.  

Głosowano jednogłośnie.   

14. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie środków w budżecie 

przeznaczonych na doświetlenie ulic w Gminie Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie.   

15. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków w budżecie 

przeznaczonych na kontynuację budowy chodnika na ul. Witosa w Jadownikach oraz 

na wykonanie projektów chodników na ul. Staropolskiej, Małopolskiej i Podgórskiej  

w Jadownikach.  

Głosowano jednogłośnie.  

16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby na dawnym Placu Targowym na 

wprost sklepu Alti, wymalować dwa stanowiska parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych ( na wprost wejścia do Ogródka Jordanowskiego, obok kiosku 

ruchu). 



Głosowano jednogłośnie.  

17. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o sprawdzenie przez odpowiednie służby 

czy na terenie ogródków działkowych nie zamieszkują w okresie zimowym osoby 

bezdomne wymagające pomocy. Głosowano jednogłośnie.  

18. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w celu poprawienia bezpieczeństwa w 

centrum miasta o zamontowanie dodatkowych kamer na ul. Berka Joselewicza i 

skrzyżowaniu ulic Chopina i Uczestników Ruchu Oporu.  

Głosowano jednogłośnie.  

19. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o naprawienie oświetlenia na ul. 

Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku przy przystankach autobusowych.  

Głosowano jednogłośnie.  

20. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o regulację oświetlenia na ul. Małopolskiej 

i Staropolskiej w Jadownikach ( od Jadownik do Sterkowca)  

Głosowano jednogłośnie. 

21. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie oświetlenia na ul. Prokopa 

przy posesji Państwa O.  

Głosowano jednogłośnie.  

22. Komisja wnioskuje  pilnie do Burmistrza Brzeska i Dyrektora BOSiR o wywiezienie 

zalegającego sprzętu z siłowni na Kręgielni, na bazę Spółki BZK celem jego 

zmagazynowania.  

Głosowano jednogłośnie  

23. Komisja wnioskuje aby w trybie pilnym zabezpieczyć  dodatkowo środki w wysokości 

100 tysięcy złotych na remont Kręgielni. Środki powyższe winny pochodzić ze 

zmniejszenia dotacji dla RPWiK na 2011 rok.  

Głosowano jednogłośnie  
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