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Nasz znak BR.IX.0064/4/23/2008/BŁ                          Brzesko dnia : 09.04.2008 rok

                           Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku 
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  12  września 2008 roku 
podjęte zostały następujące wnioski i opinie :

1. Wniosek
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zgłosiła następujące zadania do budżetu Gminy Brzesko 
na rok 2009 :

• remont Palcu Żwirki i Wigury,
• budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Głowackiego w rejonie numeru 60, 
• budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1,
• montaż lamp oświetleniowych za budynkiem Gimnazjum Nr 1,
• kontynuacja remontu Ogrodu Jordanowskiego,
• remonty dróg i chodników na Starym Mieście ( ul. Zielona, Nowa itd.),
• zakup i montaż ławek na Placu Kazimierza i ulicy Chopina,
• wykonanie drogi przy ulicy Jasnej,
• dokończenie chodnika przy ulicy Kościuszki,
• kręgielnia i ośrodek wspierania na ulicy Browarnej,
• wykonanie parkingu za Domem Nauczyciela,
• dołożenie trzech ławek na ulicy Ogrodowej (alejka naprzeciw bloku 9),
• zakup parasoli ( do imprez masowych) z logo Brzeska,
• wykonanie  planu  kanalizacji  poszczególnych  ulic  by  można  było  sukcesywnie 

wykonywać prace.
2. Opinia

Komisja  zapoznała  się  i  zaopiniowała  pozytywnie  jednogłośnie  pismo  Pana  Łukasza 
Kołodzieja i  Biura Promocji w sprawie  dofinansowania nagrania płyty w profesjonalnym 
krakowskim studio Greek Studio. Koszt nagrania płyty wynosi 15.000 złotych.

3. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem Pana Artura Siudzińskiego zam. Okulickiego 32c w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy ulicy 
Jana Pawła II.

4. Opinia



Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie apel Starosty Strzeleckiego 
w  sprawie  pomocy  finansowej  dla  ofiar  trąby  powietrznej  w  powiecie  strzeleckim  i 
przekazuje w/w pismo do rozpatrzenia Panu Burmistrzowi.

5. Opinia
Komisja zapoznała się i popiera jednogłośnie działanie Zastępcy Burmistrza Jerzego Tyrkiela 
w sprawie lokalizacji parkingu na odcinku ulicy jednokierunkowej jezdni.

6. Opinia
Komisja zapoznała  się z pismem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” w 
Brzesku dotyczącym wyjaśnień do protokołu kontroli dotyczącego wykorzystania środków 
budżetowych przez w/w Ognisko za rok 2007.

7. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z pracami remontowymi na cmentarzu wojennym w Brzesku przy 
ulicy Czarnowiejskiej.
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