
                                                              Burmistrz Brzeska
                                                              Pan Grzegorz Wawryka

Nasz znak BR.IX.0064/4/24/2008/BŁ                          Brzesko dnia : 10.10.2008 rok

                    Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Prawa Porządku Publicznego i 
Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  10  p a ź d z i e r n i k a  2008 roku 
podjęte  zostały  następujące  wnioski  
i opinie :

1. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zabezpieczenie  środków  finansowych  w 
budżecie na zrealizowanie inwestycji na działce Nr 1047/2 własności Janiny Drużkowskiej 
Cader, Agnieszki Cader i Mikołaja Cader- wyrównanie poziomu ulicy Poprzecznej z posesją 
Nr 1047/2 oraz przełożenie rowu melioracyjnego na nową trasę wzdłuż posesji Nr 1047/2 
ulicy Wiosennej . Głosowano przy 0 głosach za, przeciw 2, 3 wstrzymujących się od głosu.

2. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości rozwiązania problemu 
na  działce  Nr  1047/2 własności  Janiny  Drużbowskiej  Cader,  Agnieszki  Cader  i  Mikołaja 
Cader. Głosowano przy 4 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

3. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie ocenia  przygotowanie  służb  komunalnych  do  sezonu 
zimowego 2008/2009.

4. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  przeprowadzenie  kontroli  na  ogródkach 
działkowych w celu uzyskania informacji o osobach zamieszkujących altany w okresie zimy i 
możliwości udzielenia im ewentualnej pomocy. Głosowano jednogłośnie. 

5. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  rozważenie  możliwości  utworzenia 
kompostowni na odpady organiczne (ścięta trawa, liście, gałęzie, łęty ogrodowe itp.) w celu 
uniknięcia spalania i tworzenia dzikich wysypisk .
Głosowano jednogłośnie.

6. Wniosek
Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości zamontowania progów 
zwalniających na ulicy Poprzecznej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie .

7. Wniosek



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o usunięcie dzikiego wysypiska śmieci na działce 
gminnej  Nr  1052/2  przy  ulicy  Poprzecznej  w Brzesku oraz  zlikwidowanie  wejścia  na  tą 
działkę (bramka) z działki sąsiedniej Nr 1053/2. Głosowano jednogłośnie.

8. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie  Gminy 
Brzesko.

9. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brzesko na rok 2009.
10.Opinia
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Brzesko za I półrocze 2008 roku.

11. Komisja zapoznała się z pismem Okocimskiego Klubu Sportowego w Brzesku z dnia 10 
września 2008 roku.
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                                                                        Prawa Porządku Publicznego i Promocji 
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