
P R O T O K Ó Ł  Nr  3/2011 

 

z posiedzenia Komisji Prawa Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej  

w Brzesku odbytego w dniu 18 marca 2011 roku. 

 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył  radny Adam Kwaśniak przewodniczący 

komisji. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli /lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu komisji/. 

Przewodniczący powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu radnych  i gości 

zaproszonych, przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji –został 

przyjęty  jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu komisji. 

 

Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 lutego 2011 roku został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 i 3 Wizja lokalna komisji  w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 

oraz MPK w Brzesku. 

Członkowie komisji udali się na wizję lokalną zgodnie z porządkiem posiedzenia 

komisji.  

Po odbytej wizji na terenie miasta  podjęto wnioski i opinie: 

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby wystąpił do mieszkańców Gminy 

Brzesko z apelem, poprzez media i parafie, o posprzątanie po zimie terenów  

wokół swoich posesji. Głosowano jednogłośnie 

 

2. W związku z informacjami mieszkańców na temat niszczenia nowo 

wyremontowanej części Placu Żwirki i Wigury w Brzesku, parkowanie na części 

przeznaczonej dla pieszych, komisja wnioskuje do Burmistrza o poinformowanie 

o tym fakcie odpowiednich służb i wstawienie kwietnika lub słupków, które 

uniemożliwią wjazd na tą część placu. Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja wnioskuje o usunięcie ze skweru na Placu Zwycięstwa nieczynnego od 

wielu lat kiosku RUCH i rozważenie możliwości przeniesienia punktu 

TOTOLOTKA w to miejsce. Głosowano jednogłośnie 
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4. Komisja wnioskuje o wykonanie przejścia dla pieszych na ciągu Plac Żwirki  

i Wigury, aleja prowadząca do nowej biblioteki, oraz o przesunięcie przejścia dla 

pieszych na ul. Głowackiego o jedno skrzyżowanie, czyli około 20 metrów  

w stronę kościoła celem poprawienia bezpieczeństwa pieszych. Głosowano 

jednogłośnie 

 

5. W celu poprawy estetyki terenu wokół Regionalnego Centrum Kulturalno- 

Bibliotecznego, komisja wnioskuje o podjęcie działań związanych z  usunięciem 

budek handlowych i wyznaczenie nowego miejsca na prowadzenie działalności 

gospodarczej przez obecnych właścicieli tych obiektów. Głosowano 

jednogłośnie 

6. Komisja wnioskuje o zlikwidowanie na Placu Żwirki i Wigury budki telefonicznej, 

w celu poprawy widoczności z kamery monitorującej. Głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisja wnioskuje o usunięcie zalegających plakatów po wyborach 

samorządowych na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja wnioskuje o odnowienie elewacji na budynku szaletów miejskich  

w pobliżu Regionalnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, i poprawę estetyki 

zewnętrznej wokół budynku. Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja wnioskuje o wygospodarowanie dwóch miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych  na parkingu po byłym placu targowym, na przeciw sklepu 

Alti. Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja wnioskuje o wykonanie remontu  bramy wejściowej na cmentarz 

wojskowy. Komisja wnosi ponadto, aby w ramach gwarancji wykonawca 

powyższej bramy  dokonał jej naprawy. Głosowano jednogłośnie 

 

11. Komisja wnioskuje o zamontowanie tabliczek informacyjnych na  ul. 

Czarnowiejskiej dot. lokalizacji cmentarza wojskowego  z czasów I-szej wojny 

Światowej, oraz przy wszystkich cmentarzach wojskowych na terenie Gminy 

Brzesko. Głosowano jednogłośnie 
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12. Komisja wnioskuje o zaadoptowanie pomieszczeń na poddaszu bloku przy Placu 

Zwycięstwa 4 na mieszkania. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja wnioskuje o zagospodarowanie dwóch wolnych mieszkań na poddaszu 

na terenie  szkoły podstawowej w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie 

 

14. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie remontu nagrobków na cmentarzu wojennym  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

 

15. Komisja wnioskuje o wyznaczenie szkoły z terenu Gminy Brzesko, której 

zadaniem będzie  sprawowanie opieki nad cmentarzem wojennym. Głosowano 

jednogłośnie 

 

16. Komisja wnioskuje o zmianę treści na tablicy upamiętniającej zasługi ludzi 

działających na rzecz Polski Ludowej . Głosowano jednogłośnie 

 

17. Komisja wnioskuje o uporządkowanie miejsca spoczynku ofiar bombardowania 

na Słotwinie z roku 1939. Głosowano jednogłośnie 

 

18. Komisja wnioskuje o wykonanie tablic informacyjnych w języku polskim, 

niemieckim i angielskim przy cmentarzach wojennych na terenie Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie 

 

19. Komisja przeprowadziła wizję lokalną i  pozytywnie ocenia postęp prac 

związanych z oddaniem do użytku budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-

Kulturalnego w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

 

20.  Komisja przeprowadziła wizję lokalną i  pozytywnie ocenia działalność Spółki 

MPK w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

 

21. Komisja wnioskuje o pogłębienie zatoczki dla autobusów koło cmentarza 

żydowskiego w Brzesku, w taki sposób aby mogły parkować przynajmniej dwa 

autobusy nie utrudniając ruchu na ul.Czarnowiejskiej. Głosowano jednogłośnie 
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22. Komisja wnioskuje o wycofanie możliwości parkowania BUS przed wejściem do  

budynku SP ZOZ w Brzesku, oraz o przestrzeganie istniejących zakazów  

i nakazów związanych z parkowaniem przed szpitalem. Głosowano 

jednogłośnie 

 

23. Komisja wnioskuje o stworzenie serwisu prasowego miasta Brzesko, co daje  

możliwości  udostępnienia i rozsyłania informacji do istniejących portali 

internetowych i do gazet z tego serwisu. Ponadto Komisja wnioskuje o 

przebudowę strony internetowej miasta Brzeska i dostosowanie jej do obecnych 

standardów w tym temacie. Głosowano jednogłośnie 

 

24. Komisja wnioskuje o wdrożenie systemu sms  mającego na celu powiadamianie  

      i przekazywanie informacji o wydarzeniach sportowych, kulturalnych  

      oraz zagrożeniach dla mieszkańców. Głosowano jednogłośnie 

 

radny Jarosław Sorys  przedstawił do opinii komisji wnioski: 

o dyrektora PSP Nr 1 w Jadownikach, o  rozważenie możliwości 

przydzielenia innego lokalu mieszkalnego dla rodziny zajmującej 

mieszkanie służbowe w PSP Nr 1 w Jadownikach. Powyższy lokal 

mieszkalny dyrekcja placówki planuje przeznaczyć na pomieszczenia dla 

świetlicy szkolnej.  

 zainstalowanie dwóch wiat przystankowych na terenie  sołectwa 

Jadowniki. Jedną z wiat należy zamontować na ulicy Prokopa przy 

Szkole Podstawowej Nr 1, a drugą na ul. Witosa naprzeciw sklepu Pana 

Grodnego.  

 o rozpoczęcie postępowania administracyjnego  mającego na celu  

zastosowanie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych /spec ustawa/na zadanie pt. 

odwodnienie ulicy Bocznej i Małopolskiej w Jadownikach . 

 

Po zapoznaniu się z wnioskami i wyjaśnieniach  J.Sorysa komisja podjęła 

wnioski o treści: 

 

o W związku z wnioskiem dyrektora PSP Nr 1 w Jadownikach , komisja 

wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przydzielenie innego lokalu 
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mieszkalnego dla rodziny zajmującej mieszkanie służbowe w PSP Nr 1 w 

Jadownikach. Powyższy lokal mieszkalny dyrekcja placówki planuje 

przeznaczyć na pomieszczenia świetlicy szkolnej. Głosowano 

jednogłośnie 

 

o  Komisja wnioskuje do Burmistrza o zainstalowanie dwóch wiat 

przystankowych na terenie  sołectwa Jadowniki. Jedną z wiat należy 

zamontować na ulicy Prokopa przy Szkole Podstawowej Nr 1 , a drugą 

na ul.Witosa naprzeciw sklepu Pana Grodnego. Głosowano 

jednogłośnie 

 

o Komisja wnioskuje do Burmistrza o rozpoczęcie postępowania 

administracyjnego  mającego na celu  zastosowanie ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych /spec ustawa/na zadanie pt. odwodnienie ulicy Bocznej 

i Małopolskiej w Jadownikach . Głosowano jednogłośnie 

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz.9.00 13.00 

    
 
 
 
    Przewodniczący 

     Komisji Prawa Porządku Publicznego  
i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 
                  mgr Adam Kwaśniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Inspektor Marta Kółkowska 


