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Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Prawa ,Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 6 lutego 2009 roku
podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Komisja zapoznała się z wnioskami Spółki CASINO VEGAS z siedzibą w
Warszawie i CLUB FAIR PLAY z siedzibą w Opolu , dot. wydania opinii o
lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Mickiewicza 31 w Brzesku .
Za wydaniem pozytywnej opinii członkowie komisji głosowali 2 za,
2 wstrzymujące ,2 przeciw.
2. Komisja zawnioskowała o sprawdzenie jak w innych miastach Polski funkcjonują
salony gier na automatach prowadzone przez CASINO VEGAS z siedzibą w
Warszawie i CLUB FAIR PLAY z siedzibą w Opolu .Głosowano jednogłośnie
3. Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o szersze rozpropagowanie działalności
lodowiska na Placu Kazimierza Wielkiego przez rozesłanie informacji do mediów
gazet ,radia i telewizji. Głosowano jednogłośnie
4. Komisja zapoznała się z wnioskami Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Brzesku :
 wniosek o wsparcie i podjęcie działań przez zespół inżynierii ruchu drogowego
w zakresie zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych przy szkole i ustawienie znaku informacyjnego „przejście dla
pieszych” od strony parkingu UM ,dokonać należy korekty wymalowanych
pasów oraz przesunięcia jednego miejsca parkingowego sąsiadującego
bezpośrednio ze szkołą – komisja popiera wniosek ,głosowano jednogłośnie
 wniosek o wsparcie działań w celu pozyskania środków finansowych
niezbędnych do realizacji zadań w zakresie prac remontowo-budowlanych w
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szkole .Jednym z nich jest remont posadzek i schodów na korytarzach , które
nie były remontowane od czasu powstania szkoły – komisja popiera wniosek ,
głosowano 5 za, 1 wstrzymujący się od głosu
5. Komisja dokonała wizji lokalnej budynku noclegowni `dla bezdomnych i Hostelu dla
kobiet i wnioskuje do Pana Burmistrza o przygotowanie koncepcji rozbudowy
budynku noclegowni przy ulicy Cegielnianej przeznaczeniem na mieszkania
socjalne. Głosowano jednogłośnie
6. Komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzesku ,przedstawioną przez Panią Dyrektor MOPS
Krystynę Put.
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