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Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 10 września 2012  roku  podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie: 

 

1. Komisja po odbyciu wizji lokalnej pozytywnie jednogłośnie opiniuje funkcjonowanie 

świetlicy wiejskiej w Jadownikach.  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości poszerzania 

współpracy dotyczącej wymiany delegacji zespołów ludowych 

z miast partnerskich.  

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby organizować spotkania na świetlicach 

wiejskich i osiedlowych w ramach profilaktyki uzależnień i problemów alkoholowych z udziałem 

osób znających problematykę uzależnień. Głosowano jednogłośnie.  

4.  Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 

2012 roku.  

5. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zmiany uchwały Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w 

sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy 

Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej 

kolejności.  

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek  

w sprawie zmian w organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu oznakowania pionowego tj. znaku 

(zakaz skrętu w lewo) dot. ulic: Gajowej, Jasnej, Wiejskiej, Elektrycznej i Poprzecznej w Brzesku oraz 

wprowadzeniu ograniczeń tonażowych na w/w ulicach.  

7. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego Wsi Mokrzyska w sprawie nadania im. płk. Józefa Koczwary dla Zielnego Skweru przy 

Szkole Podstawowej  

w Mokrzyskach.  



8. Komisja zapoznała się z pismem Pani sołtys wsi Szczepanów  

w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnych na cmentarzu wojskowym oraz Publicznym Przedszkolu 

w Szczepanowie.  

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przystąpienie do porozumienia Gminy 

Brzesko z Powiatem Brzeskim w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 

K Brzesko- Szczepanów- Borzęcin  

w miejscowościach Jadowniki – Sterkowiec – Brzesko wraz z budową chodnika  

w miejscowości Jadowniki oraz wykonanie chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Jadownikach. Głosowano jednogłośnie.  
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