
       GRZEGORZ WAWRYKA  

       BURMISTRZ BRZESKA 

 

 

Nasz znak : BR.IX.0014.3.5.2017.JS                                 Brzesko, dnia 25 kwietnia 2017r.  

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 25 kwietnia 2017r. podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wysłuchała informacji na temat stanu sportu i wykorzystania obiektów 

sportowych w Gminie Brzesko oraz sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 

2016 a także planów i zamierzeń na rok 2017. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja wysłuchała informacji Kierownika Biura Promocji Krzysztofa Bigaja na temat 

współpracy z miastami partnerskimi i pozytywnie opiniuje przedstawione informacje. 

Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Kierownika Biura Promocji  

dotyczących organizowanych uroczystości majowych i okolicznych imprez towarzyszących. 

Głosowano jednogłośnie.  

4.  Komisja zapoznała się z informacją pisemną na temat wdrożenia systemu oświaty 

nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko przygotowaną przez Wydział EKiS a także 

pismem Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja zapoznała się z pismem Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu oraz Rady 

Pedagogicznej PSP w Sterkowcu, a także wysłuchała dodatkowych wyjaśnień 

Przewodniczącego Rady Rodziców PSP w Sterkowcu oraz Dyrektor PSP w Sterkowcu i zwraca 

się z prośbą do Burmistrza Brzeska o szczególne przeanalizowanie sytuacji powstałej w PSP w 

Sterkowcu, w związku z koniecznością powierzenia stanowiska Dyrektora w tej szkole.   

Głosowano jednogłośnie.  

6. Komisja zapoznała się z przedstawioną analizą wniosków komisji za okres od lipca do 

grudnia 2016 roku oraz dodatkowymi wyjaśnieniami Sekretarza Gminy i przyjęła do 

wiadomości. Głosowano jednogłośnie.  



7. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe wraz  

z następującymi poprawkami w § 1, §3, §6, §9 ust.2, §11, §13.  

8. Komisja zapoznała się z pismem dotyczącym przydziału lokalu mieszkalnego dla Pani 

A.D zajmującej pomieszczenie w PSP Nr 1 w Jadownikach oraz dodatkowymi wyjaśnieniami 

udzielonymi przez Panią Inspektor UM w Brzesku Annę Wajdę. Głosowano jednogłośnie.  

9. Komisja zapoznała się z pismem Państwa D.J.D oraz pismem Przewodniczącej Osiedla 

Kopaliny-Jagiełły dot. oświetlenia ul. Letniej w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  
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