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BURMISTRZ BRZESKA  
           GRZEGORZ WAWRYKA  

 
 
 
Nasz znak: BR.IX.0014.3.5.2016.MK 
                    Brzesko, dnia 23.05.2016 r.  
 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i 
Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  20 maja 2016 roku 
podjęte zostały następujące opinie:  
 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z działalności 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2015. Głosowano 
jednogłośnie 
 

2. Komisja ponownie wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o zakup 
samochodu na potrzeby instytucji kultury tj. MOK oraz PiMBP w 
Brzesku. Głosowano jednogłośnie 
  

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za rok 
2015.Głosowano jednogłośnie 
 
  

4. Komisja  pozytywnie ocenia wykorzystanie środków budżetowych 

przez organizacje pozarządowe i przydział dotacji na te cele w 
roku 2016 . Głosowano 6 za 1 wstrzymujący  
 

5. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Dyrektora BOSiR  na zarzuty 
zawarte w piśmie z dnia 20 kwietnia 2016 roku przedstawionym na 
ostatnim posiedzeniu komisji oraz wysłuchała dodatkowych  
wyjaśnień Pana Dyrektora i przyjmuje te wyjaśnienia do 
wiadomości. Głosowano jednogłośnie  
 

6. Komisja  wnioskuje  do Burmistrza Brzeska  o zabezpieczenie w 
roku bieżącym środków finansowych na wykonanie projektu 
przebudowy dachu na budynku Krytej Pływalni nad częścią 

administracyjno – gospodarczą. Głosowano jednogłośnie  
 

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w roku 
bieżącym środków finansowych na wykonanie projektu wymiany  ciągu 
wentylacyjnego na niecce basenowej Krytej Pływalni. Głosowano 
jednogłośnie 
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8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne  przekazanie w 

administracje BOSiR pozostałej części budynku  zlokalizowanego 
przy Kortach tenisowych  przy ul. Świerkowej wraz z terenem po 
dawnym basenie. Głosowano jednogłośnie 
 

9. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości 
zakupu  przenośnej mini trybuny do budynku Kręgielni. Głosowano 
jednogłośnie 
 

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o wyposażenie 
lokalu komunalnego przy ul. Rynek 16 w Brzesku i uruchomienia  
tam Punktu  Informacji Turystycznej w związku ze  Światowymi 
Dniami Młodzieży. Głosowano jednogłośnie 

 

Przewodniczący komisji  

mgr Bogusław Babicz  


