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Nasz znak : BR.IX.0014.3.4.2017.JS                                 Brzesko, dnia 28 marca 2017r.  

 

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

Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 28 marca 2017r. podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie:  

 

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne podjęcie działań 

koordynacyjnych, pomiędzy Dyrektorem PSP Nr 3 w Brzesku, Dyrektorem Publicznego 

Gimnazjum Nr 1 w Brzesku a Dyrektorem PSP Nr 2 w Brzesku w celu zapewnienia 

równomiernego wykonywania obowiązku szkolnego przez dzieci z obwodów szkolnych: PSP  

Nr 3 w Brzesku i reaktywowanej PSP  Nr 1 w Brzesku zgodnie z ich przynależnością do 

obwodów. Głosowano jednogłośnie.  

2. Komisja popiera propozycje Burmistrza Brzeska o niezwłoczne zorganizowanie 

spotkania z rodzicami klas 4 do 6 PSP Nr 3 w Brzesku wraz z Dyrektorami PSP  

Nr 3 w Brzesku i reaktywowanej PSP  Nr 1 w Brzesku w celu poinformowania rodziców o 

zmianach organizacyjnych wynikających z uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia nowej 

sieci szkół na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

3. Komisja wysłuchała i pozytywnie odniosła się do informacji przedstawionej przez Panią 

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku odnośnie działań inwestycyjnych związanych z przystosowaniem 

pawilonów w szkole na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Głosowano jednogłośnie.  

4. Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości informacje o planowanych inwestycjach 

w placówkach oświatowych przedstawionych przez Kierownika ITK UM Antoniego Staszczyka 

oraz Kierownika BFUE UM Rafała Nadałę. Głosowano jednogłośnie.  

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ustalenia planu sieci szkół 

publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019. Głosowano: 4 za, 1 wstrzymujący, 

0 przeciw.  

6. Komisja wstrzymała się głosami (0 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się) od 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w 



postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych posiadających obwód, 

prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, w związku z tym, iż załączniki są nieprecyzyjne i wymagają 

dodatkowych wyjaśnień.  

7. Komisja wstrzymała się głosami (0 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się) od 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane 

pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, liczby punktów za każde z tych 

kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, w związku z tym, iż załączniki są 

nieprecyzyjne i wymagają dodatkowych wyjaśnień.  

8. Komisja zapoznała się z pismem nauczycieli PG Nr 1 w Brzesku w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku ustroju szkolnego.  

9. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Nr 1 w Jadownikach w sprawie 

przydzielenia lokalu mieszkalnego osobie zajmującej pomieszczenia w PSP Nr  

1 w Jadownikach.  

10. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o niezwłoczne zorganizowanie spotkania  

z Dyrektorem PSP Nr 1 w Jadownikach w związku z pismem w sprawie w sprawie przydzielenia 

lokalu mieszkalnego osobie zajmującej pomieszczenia. Głosowano jednogłośnie.  
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