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  BURMISTRZ BRZESKA  

           GRZEGORZ WAWRYKA  

Nasz znak: BR.IX.0014.3.6.2017.MK 

                       Brzesko, dnia 23.05.2017 r.  

 

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

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  23 maja 2017 roku podjęte zostały następujące 

wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wysłuchała informacji na temat stanu bezpieczeństwa w placówkach 

oswiatowych w Gminie Brzesko przedstawionej przez przedstawicieli Policji i 

Straży Pożarnej w Brzesku i pozytywnie ocenia działania prowadzone przez 

Policję i Straż Pożarną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach 

oświatowych. Głosowano jednogłośnie 

  

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zapewnienie środków finansowych 

na stopniową wymianę instalacji elektrycznej w obiektach PSP nr 2 w Brzesku i 

Mokrzyskach.  Głosowano jednogłośnie 

 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wykonanie decyzji Powiatowej Straży 

Pożarnej w Brzesku odnośnie bezpieczeństwa pożarowego w SP Nr 3 i PP Nr 10 

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

 

4. Komisja wnioskuje aby przy planowanej przebudowie ogrodzenia PSP  

nr 2  w Brzesku uwzględnić wymogi bezpieczeństwa p. pożarowego i dróg 

pożarowych. Głosowano 3 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące  

 

5. Komisja wysłuchała informacji  o działalności MOK i PiMBP w Brzesku za rok 

2016 przedstawionych przez Panią Dyrektor  Małgorzatę Cuber i  Panią Karinę 

Legutek oraz informacje o bieżących działaniach i pozytywnie ocenia działalność 

tych dwóch instytucji kultury. Głosowano jednogłośnie 
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6. Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości aktualną informację  przedstawioną 

przez Naczelnika Wydziału EKiS o wynikach naboru do Publicznych i 

Niepublicznych Przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w Gminie Brzesko i przyjęła do wiadomości. Głosowano 

jednogłośnie 

 

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o ogłaszanie w latach następnych 

konkursów na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii niezwłocznie, po 

przyjęciu przez Radę Miejską tego programu. Głosowano jednogłośnie 

 

8. Komisja obliguje Burmistrza Brzeska jako organizatora konkursów przydziału 

środków budżetowych dla organizacji pozarządowych do egzekwowania zapisów 

zawartych w umowach o dofinansowanie, dot. informacji o współfinansowaniu 

zadania ze środków budżetowych Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

 

9. Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Panią Inspektor Renatę 

Pabian oraz Naczelnika Wydziału EKiS J. Cierniaka odnośnie wykorzystania 

środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

rozliczeniem dotacji za rok 2016 Stowarzyszeń Sportowych i Organizacji 

Pozarządowych i przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie 

 

10. Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do 

składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki 

sportowe. Komisja proponuje ze składu komisji dwie kandydatury 213 Radnych 

Bogusława Babicza i Kazimierza Sproskiego. Głosowano jednogłośnie 

 

Przewodniczący komisji  

mgr Bogusław Babicz   

 


