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Nasz znak BR.IX.0064/4/31/2009/BŁ                          Brzesko dnia : 24.04.2009 rok

Uprzejmie informuję,  że na posiedzeniu Komisji  Prawa Porządku Publicznego i  Promocji 
Rady  Miejskiej  w  Brzesku  odbytym  w  dniu  24  kwietnia 2009  roku podjęte  zostały 
następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  sprawozdanie  roczne  
z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2008.

2. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby mieszkania tzw. służbowe dla pracowników 
oświaty,  wchodzące  w  skład  zasobów  mieszkań  komunalnych  gminy  były  w  pierwszej 
kolejności przydzielane pracownikom oświaty znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej. 
Głosowano jednogłośnie.

3. Opinia
Komisja zapoznała się z pismem (prośbą) Pani Agnieszki Widła zam. Brzesko ul. Legionów 
Piłsudskiego  27/15  w  sprawie  przyznania  mieszkania  znajdującego  się  w  budynku 
Publicznego  Przedszkola  Nr  10  w  Brzesku  
i opiniuje pozytywnie jednogłośnie prośbę o przyznanie mieszkania.

4. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie opiniuje  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
samorządowego  programu  „Strategii  Polityki  Prorodzinnej  
i Społecznej dla Gminy Brzesko na lata 2009-2013” z wniesionymi poprawkami i uwagami.

5. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 
Gminy  Brzesko  za  uczestnictwo  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania.

6. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  uchwałą  Nr  3  Zarządu  Osiedla  „Kopaliny-Jagiełły”   
z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie budowy w osiedlu spółdzielczym im. Władysława 
Jagiełły wielkogabarytowego obiektu handlowego.

7. Opinia



Komisja  pozytywnie  jednogłośnie odnosi  się  do  pisma  Dyrektora  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  w  Szczepanowie  w  sprawie  częstych  patroli  Policji  terenów  sportowych 
znajdujących się w pobliżu szkoły w godzinach popołudniowych i wieczornych.

8. Wniosek
Ponadto  komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zwiększenie  ilości  kamer  przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Szczepanowie obejmujący teren wokół budynku zwłaszcza 
boisk sportowych. Głosowano jednogłośnie.

9. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Zarządu  Osiedla  „Kopaliny-Jagiełły  „
w sprawie częstszych patroli Policji w okolicach garaży przy Osiedlu Władysława Jagiełły. 

10. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o montaż kamery na skrzyżowaniu ulic Berka 
Joselewicza i Krótkiej, w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Głosowano jednogłośnie.

11. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  opracowanie  projektu  budowy  chodnika  w 
miejscowości Mokrzyska–Szczepanów (ulica Parafialna i  ulica Św. Stanisława) wzdłuż drogi 
powiatowej. Głosowano jednogłośnie.

12. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o montaż kilku znaków ograniczenia prędkości 
wzdłuż  drogi  Mokrzyska  –Szczepanów  (ulica  Parafialna  i  ulica  Św.  Stanisława)  oraz 
możliwość zamontowania fotoradaru. Głosowano jednogłośnie.

13. Opinia
Komisja  odbyła  wizję  lokalną  na  terenie  Spółki  Brzeskich  Zakładów  Komunalnych  i 
pozytywnie jednogłośnie ocenia rozwój tej Spółki.
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