
                                                                                               Pan Burmistrz Brzeska
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Nasz znak  :BR.IX.0064/3/24/2008/BŁ                             Brzesko dnia : 27. 08. 2008 rok

Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Brzesku odbytym w dniu  27 s i e r p n i a  2008 roku  podjęte zostały następujące wnioski 
i opinie :

1. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  informacją  na  temat  przygotowania  placówek  oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Brzesko do roku szkolnego 2008/2009. 
Głosowano jednogłośnie.

2. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zwiększenie wartości jednego punktu do 7 
złotych  wynagrodzenia  pracowników  administracyjnych  i  obsługi  w  placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko .

3. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dla 
Dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, na temat wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i możliwości wejścia na teren 
placówek oświatowych firm sprzątających. Głosowano jednogłośnie .

4. Opinia
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  następujące pisma :

• Pismo Starostwa Powiatowego w Brzesku z dnia 25 lipca 2008 roku w 
sprawie zjazdu z autostrady do drogi krajowej A4

• Pismo  w  sprawie  propozycji  współpracy  w  zakresie  bezpieczeństwa 
energetycznego mieszkańców Brzeska

• Pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 21 czerwca 2008 roku informujące, 
że drużyna juniorek młodszych uzyskała tytuł W-ce Mistrza Polski

• Pismo Prezesa  TKKF „Sokół”  z  dnia  1  sierpnia  2008  roku  w  sprawie 
wydłużenia terminu na złożenie pisemnego ustosunkowania się do ustaleń 
pokontrolnych

• Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku 

• Pismo  Pana  Artura  Siudzińskiego  w  sprawie  podjęcia  działań 
zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy ulicy 
Jana Pawła II .

5. Opinia



Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia  24 
czerwca 2008 roku  w sprawie dofinansowania w wysokości 4.500 złotych ( koszty remontu 
plus media) .

6. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  lokalizacji 
łącznika zjazdu z autostrady z drogą krajową Nr 4.
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