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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego 

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 9 maja 2011  roku  podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie: 

 

1. Komisja pozytywnie ocenia bezpieczeństwo w Gminie Brzesko ze szczególnym 

uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.  

Głosowano jednogłośnie. 

2. Komisja po odbytej wizji lokalnej w Gimnazjum Nr 1 w Brzesku widzi za 

konieczne budowę hali gimnastycznej na terenie gimnazjum.   

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie tablic 

informacyjnych w obrębie stref „Zero tolerancji” na terenie miasta Brzeska.  

Głosowano jednogłośnie. 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie ilości patroli policji 

na terenie Ogródka Jordanowskiego oraz w okolicach bloku  

Nr 23 na ul. L. Piłsudskiego w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.   

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup działek w pobliżu 

Gimnazjum w Jadownikach w celu przeznaczenia ich na boisko szkolne.  

 Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozwiązanie problemu 

pielęgniarek szkolnych na terenie szkół w Gminie Brzesko.  

Głosowano jednogłośnie.  

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie budowy kładki 

między ul. Rzeźniczą a ul. Krętą.  

Głosowano jednogłośnie.  

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie informacji na 

najbliższe posiedzenie komisji PPPiP RM na temat realizacji wniosków komisji 

składanych od stycznia br.  

Głosowano jednogłośnie.  



9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wprowadzenie ograniczenia 

czasowego dla osób zaopatrujących sklepy na terenie centrum miasta.  

Głosowano jednogłośnie.  

10.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o sprawdzenie legalności 

budynku wolnostojącego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Kościółka na Bocheńcu.  

Głosowano jednogłośnie.  

11.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zamontowanie oświetlenia 

między terenem PSP Nr 3 w Brzesku a blokiem Nr 23 ul. L. Piłsudskiego  

w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

12.  Komisja zapoznała się z ofertą Dni Brzeska 2011.  

13.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uruchomienie Punktu 

Informacji Turystycznej oraz rozważenie przeniesienia Biura Promocji do 

budynku Rynek 16 w Brzesku.  

Głosowano jednogłośnie.  

14.  Komisja po zapoznaniu się z ofertą Dni Brzeska, widzi potrzebę 

zainstalowania wesołego miasteczka w okolicach starej targowicy oraz 

przeniesienie występów z dnia 17 czerwca (piątek) na 19 czerwca (niedziela) . 

Głosowano jednogłośnie.  

15.  Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy 

Brzesko za 2010 rok.  

Głosowano jednogłośnie.  

16.  Komisja zapoznała się z pismem radcy prawnego w sprawie opinii projektu 

statutu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji. 

Głosowano jednogłośnie. 

17.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne przyłączenie PSP Nr 2 

oraz Gimnazjum Nr 2 w Brzesku do transformatora znajdującego się na 

obiekcie BOSiR-u przy ul. Wiejskiej w Brzesku, w celu zmniejszenie opłat 

tych obiektów.  

Głosowano jednogłośnie.  
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