
Brzesko, dnia 22 października 2009 rok

                                                                Burmistrz Brzeska
                                                                Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX.0064/ 3/39/2009/MK

                     Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 22 października 2009  roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:

1. Komisja  zapoznała  się   z  funkcjonowaniem  Publicznej  Szkoły Podstawowej  oraz 

Publicznego Przedszkola w Buczu  i  ocenia obecny stan funkcjonowania placówki 

jako bardzo dobry zarówno w sferze  bazy lokalowej jak i zarządzania.  Głosowano 

jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje  o pilne podjęcie działań  związanych z budową i uruchomieniem 

przydomowych  oczyszczalni  ścieków  tak  przez  SP  w  Buczu,  jak  również  przy 

wszystkich  innych obiektach gminnych/oświatowych/ nie podłączonych do systemu 

kanalizacji  liniowej .Głosowano jednogłośnie

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o rozwiązanie problemu  zarządzania w 

placówkach oświatowych, w których nie ma  powołanego etatowego  zastępcy  na 

czas nieobecności dyrektora placówki. Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja przyjęła do wiadomości Informację z realizacji zadań oświatowych  szkół i 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzesko w roku szkolnym  2008/2009.



5. Komisja  wnioskuje   aby  na  kolejne  posiedzenie  przedstawić  do  analizy    pakiet 

uregulowań prawnych, w sprawie określenia zasad  i  trybu korzystania z obiektów 

sportowych stanowiących własność  Gminy Brzesko.  Powyższe  propozycje   winny 

zostać jeszcze raz skonsultowane  na spotkaniu zespołu dyrektorów  szkół , a kwestię 

czy  te  zasady  mają  być  przyjęte  w  formie  Uchwały  Rady  Miejskiej  czy  też 

zarządzenia  Burmistrza  Brzeska   należy  pozostawić  do  rozstrzygnięcia  radcom 

prawnym. Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Komendy Hufca  ZHP w Brzesku w sprawie 

obchodów  stulecia  ruchu  harcerskiego  wskazując,  że  o  środki  na  organizację 

niektórych  imprez  ZHP  może  występować  poprzez  organizowane  przez  Gminę 

konkursy, podobnie jak robią to corocznie inne Stowarzyszenia.

7. Komisja  zapoznała  się  z  pismem TKKF Sokół  w Brzesku  dot.  zabezpieczenia w 

budżecie roku 2010 środków finansowych na remont budynku Kręgielni i   remont 

torów kręglarskich i kieruje powyższy wniosek do omówienia przy analizie projektu 

budżetu Gminy Brzesko na 2010 rok. Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja  zapoznała  się  ze  stanowiskiem  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w 

Brzesku  dot. rozliczenia dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

9. Komisja  przyjęła  do wiadomości  zestawienie   wniosków i  pism wpływających do 

Burmistrza Brzeska od dyrektorów placówek oświatowych za okres od 1 lipca do  

15 października 2009 roku przygotowane  przez Naczelnika WEK i S.. 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Kultury i 

Sportu Rady Miejskiej w  Brzesku 

mgr Franciszek Brzyk
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