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                                                                                      Brzesko, dnia 18 października  2013 r. 

              

 BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                        GRZEGORZ WAWRYKA 

Nasz znak : BR.IX.0014.5.32.2013.MK                                   

                   

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 18 października 2013 roku podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie : 

 

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w projekcie Budżetu Gminy 

Brzesko na rok 2014  środków finansowych na remont  ulicy  Dobrego Pasterza  

w Mokrzyskach. Głosowano jednogłośnie 

 

2. Komisja odbyła wizję lokalną w budynku PIMBP przy ul. Puszkina i zapoznała się z 

postępem prac remontowych prowadzonych w budynku. 

 

3. Komisja odbyła wizję lokalną w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku i na 

wniosek mieszkańców wnioskuje do Burmistrza o  powrót do budynku Urzędu 

Miejskiego Biura Dowodów Osobistych i Biura Ewidencji Ludności.  

Głosowano 4 za ( jednogłośnie) 
 

4. Komisja wnioskuje, aby na sali ślubów w budynku MOK zostało zawieszone na 

frontowej ścianie godło państwowe, herb miasta i krzyż. Głosowano 5 za  

( jednogłośnie) 
 

5. Komisja odbyła wizję lokalną u konsultanta Fundacji Rozwoju Regionu Rabka i wnosi  

o rozpowszechnienie działań tak, aby więcej osób  uzyskało informacje o działalności 

Fundacji i możliwości uzyskania  pomocy. Głosowano jednogłośnie  

 

6. Komisja wnioskuje  o przedstawienie na Sesji Rady Miejskiej prezentacji dziedzictwa 

kulturowego Ziemi Brzeskiej przeprowadzonej przez Panią architekt Martę Strąk  

i dr Krzysztofa Wielgusa. Głosowano jednogłośnie 

 

7.  Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o promocję  Lotniczego Dziedzictwa 

Kulturowego Ziemi Brzeskiej z okazji 100 - lecia powstania w Brzesku węzła lotniczego 

i wybuchu I wojny Światowej oraz nawiązanie  współpracy w tym temacie z Panią 

architekt Martą Strąk i dr Krzysztofem Wielgusem. Głosowano jednogłośnie  

 

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o powołanie zespołu złożonego  

z pasjonatów, radnych i pracowników  Urzędu Miejskiego i ustalenie harmonogramu  

działań promocji dziedzictwa kulturowego Ziemi Brzeskiej w związku z powstaniem  

w Brzesku węzła lotniczego. Głosowano jednogłośnie  

 

9. Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana AM dot. zamontowania progów zwalniających 

na ul. Okulickiego i Królowej Jadwigi w Brzesku i wnioskuje do Burmistrza Brzeska  

o rozważenie możliwości ich montażu. Głosowano jednogłośnie 
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10. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora PSP Nr 2 w Brzesku dot. zmiany przebiegu 

granicy działki szkolnej i wyrazi opinię po dokonaniu wizji lokalnej na gruncie. 

Głosowano jednogłośnie 
 

11. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby Urząd Miejski przygotował i złożył 

projekt do LGD na wykonanie wieży widokowej na terenie Jadownik. Głosowano 

jednogłośnie 
 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie z udziałem środków z Unii 

Europejskiej  Planów Odnowy  wszystkich miejscowości w Gminie Brzesko na lata 2014 

– 2020. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja wnioskuje o uzupełnienie pozycji książkowych w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Brzesku w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu I wojny światowej. 

 

14. Komisja wnioskuje o  wprowadzenie  zmian i korekt w budynkach gminnych na terenie 

Gminy Brzesko w zakresie ustawienia wysokości temperatury  centralnego ogrzewania. 

Do komisji wpływają uwagi radnych i mieszkańców, którzy jednogłośnie twierdzą iż  

w niektórych budynkach temperatura  jest zbyt wysoka i  jak najszybciej należy to 

skorygować. Głosowano jednogłośnie 

 

15. Komisja wnioskuje, aby Referat Rolnictwa UM w Brzesku  zamieścił na stronach 

internetowych UM informacje, harmonogram  wypłaty odszkodowań dla rolników od 

Kół Łowieckich za dokonane zniszczenia upraw przez dzika zwierzynę. Głosowano 

jednogłośnie 
 

 

 

 

 

    Przewodniczący 

     Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                   mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 


