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Uprzejmie lnfonmujq, 2e na posiedzeniu Komisji O5wiaty Kultury isportu Rady Miejskiej w. Brzesku odbytym w dniu 22 marci 2016 rokupodjqte zostaly nastepujace opinie:

1. Komisja wysluchara informacji Komendanta powiatowego poricji w
Brzesku o dzialaniach profi Ia ktyc znyc h prowadzonych p"r". poii.iq
na terenie placowek oiwiatowych Gminy Brzesko i pozytywnie ocenia
pnowadzone dzialania. Glosowano jednogloSnie

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup profilaktycznej
" walizki z nankotykami,, ze irodkow profilaktyki alkoholowej w celu
dzialari p rofi laktyc znyc h w szkotach. Glosowano jednogto5nie

3. Komisja wnioskuje do Naczernika wydziaru EKis o skoondynowanie
wraz z Komendq powiatowq policji w Brzesku cykru spotkari z rodzicami
w szkotach podstawowych i gimnazjach w zwiqzku ze zbti2ajqcymi siq
swiatowymi Dniami Mlodzie2y i zapewnieniem bezpieczeristwi azi.eci i
nlodzie2y w tym czasie. Glosowano jednoglo5nie

4. Po anaLizie projektu uchwaly w sprawie reguraminu przyznawania
dodatk6w oraz innych skladnikow wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i pnzedszkorach prowadzonych przez Gminq
Bnzesko Komisja wnioskuje o wpnowadzenie zmiany w zapisie S 14 w
ust.1, kt6ry otrzymuje brzmienie:
7. hlysokoie funduszu o ht6ryn noelo ht rozdzioLe II S 4 pht I oraz
dodotkdw o ht6rych nobto w rozdziale rr, s 4 oraz rozdzioLe rrr, g5
ohreila ho2dorozowo na dony roh bud2etouy Burnistrz, w forniezarzqdzenia. Glosowano jednoglosnie

5. Komisja pozytywnie jednogto6nie zaopiniowala pnojekt uchwaly w
sprawie regulaminu pnzyznawania dodatk6w oraz innych skladnik6w
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach
pnowadzonych przez Gming Brzesko ze zmianq wprowadzonq w g 14 w
ust.1.
Gtosowano jednoglof nie

5. Komisja wysruchata rnfonmacji pnzedstawionej przez pana Kierownika
Antoniego Staszczyka na temat realizowanych i



7.

8.
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planowanych inwestycjach i remontach w Brzeskich placowkach
O(wiatowych w roku 2016 ze szczegolnym uwzglqdnieniem hali spontowej
przy PSP Nr 3 w Brzesku i przyjqla do wiadomo6ci. Glosowano
jednogloSnie

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o kontynuacje programu
termomodennizacji placowek o6wiatach w Gminie Bnzesko i objqcie
nim w roku przyszlyn budynku Przedszkola Publicznego w Szczepanowie.
Glosowano jednogtoSnie

W zwiqzku z posiadaniem dokumentacji na rozbudowq Pnzedszkola nr 4
w Brzesku i wykonaniem pierwszego etapu tej rozbudowy , w celu
zapewnienia dodatkowych miejsc dla co najmniej 50 dzieci oraz nie
stnacenia wa2nosci pozwolenia na budowq komisja wnosi o podjecie
pilnych knokow w celu nozpoczqcia nozbudowy przedszkola nr 4 w

Brzesku. Glosowano 5 za, 2 wstrzymujEce

9. Komisja zapoznala sig z informacjq na temat realizacji wnioskow
komisji podjqtych w okresie od stycznia do czenwca 2015 noku i
pozytywnie ocenia tq nealizacjq. Glosowano 5 za, t wstrzymujqcy

10. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwaly w sprawie nie wyna2enia
zgody na wyodrqbnienie w budzecie gminy Srodkow stanowiacych fundusz
solecki. Glosowano 3 za, t przeciw, 2 ustrzymujece

11. Pozytywnie zaopiniowano pnojekt uchwaty w sprawie projekt
uchwaly w sprawie zmiany zasad usytuowania miejsc sptzedazy napoj6w
alkoholowych oraz ustalenia liczby punkt6w sptzeda2y napojow
zawienajqcych powy2ej 4.5% alkoholu do spo2ycia poza miejscem
sprzeda2y oraz w miejscu spnzeda2y-(pnzesuniqcie o 5 punktow na
sptzedai detalicznq). Glosowano 4 za, t przeciw, 1 wstrzymujqcy.

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeprowadzenie
niezwlocznie spotkania informacyjnego oraz konsultacji z soltysami
w kontek5cie ewentualnego wyodrqbnienia funduszu soleckiego na rok
2018. Glosowano jednogloSnie

13. Komisja zapoznala siq z pnojektem koncepcji Gminnego Parku
Wypoczynku i Rekneacji w Bnzesku usytuowanego na Osiedlu Kopaliny
- Jagielly i pozytywnie opiniuje utworzenie tego panku z

r6wnoczesnym uwzglqdnieniem w I etapie ciqg6w komunikacyjnych oraz
wykupu dzialki Nt L726/L. Glosowano 4 za, 2 wstrzymujqce

14. Komisja wnioskuje o pnzekazanie koncepcji Gminnego Parku
Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku usytuowanego na Osiedlu Kopaliny
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- Jagielly Zarzqdowi Osiedla Koiciuszki _ Ogrodowa celemprzeprowadzenia konsuttacji z mieszkaricami Osiedla ogrodowa
Gtosowano 5 za, ! wstrzymujqcy

15. Komisja zapoznala sie z pismami
zwigkszenia czasu pnacy przedszkola
pozalekcyjnych i wysluchala wyjainieri
tym temacie. Glosowano jednoglosnie

PSP w Sterkowcu w sprawie
o?az dofinansowania zajqc
naczelnika Wydzialu EKiS w

16. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zmodyfikowanie skladu
osobowego komisji opiniuiqcej wnioski w zakresie wspancia zadari
publicznych zwiqzanych z realizacj q zadan gminy z zaknesu
upowszechniania kultury fizycznej i spontu, upnoszczenie zasad
naboru oraz wprowadzenie obslugi erektronicznej wnioskow. Gtosowano
jednogloSnie

L7. Komisja wnioskuje do Bunmistrza Brzeska o zamieszczenie na
stronie internetowej niezbqdnych informacji dotyczEcych realizacji
Pnogramu,,5OO Plus,'. Glosowano jednoglo5nie

czqcy Komisji

Boguslaw Babicz


