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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury  
i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 13 kwietnia 2011 roku  
podjęte zostały następujące wnioski i opinie : 
 

1. Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem świetlic prowadzonych 
przez Miejski Ośrodek Kultury na terenie Gminy Brzesko i bardzo 

dobrze ocenia ich pracę.  
    Głosowano jednogłośnie.  
 

2. Komisja zapoznawała się z analizą wykorzystania sal 
gimnastycznych przy placówkach oświatowych w Gminie Brzesko  
i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wsparcie placówek, które 

udostępniają sale gimnastyczne bezpłatnie, na rzecz dzieci               
i młodzieży  zakupem dodatkowym sprzętu sportowego. 

    Głosowano jednogłośnie. 
 
3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby zobowiązał 

Dyrektora BOSiR-u, by podjął odpowiednie działania celem 
popularyzacji kręglarstwa i przedstawił szeroką ofertę zajęć i imprez 

sportowych oraz sposobu i zasad wykorzystania nowo 
wyremontowanego obiektu.   

     Głosowano jednogłośnie.  
 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie                
i przedstawienie na następne posiedzenie Komisji Oświaty 
regulaminu wykorzystania obiektu kręgielni.  

    Głosowano jednogłośnie.  
 

5. Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał: 

 
 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 

uchwały wraz ze zmianami w sprawie ustalenia opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały 
przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Brzesko.  
 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 



wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                 

i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.  

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.  
 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie wyboru radnych do składu komisji 

weryfikacyjnej ds. opiniowania wniosków o przyznanie 
stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy 
Brzesko.  

 

6. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wniosek Dyrektora 
PSP Nr 2 w Jadownikach w sprawie udzielenia zgody na 

zaadaptowanie lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy 
ul. Szkolnej 5a (po byłym najemcy) na cele realizacji zadań 
oświatowych.   

 
7. Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora PSP                                             

Nr 1 w Jadownikach skierowanego do Burmistrza Brzeska              

w sprawie mieszkania służbowego w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Jadownikach i wnioskuje do Burmistrza Brzeska                  

o skierowanie powyższego do rozpatrzenia Komisji Mieszkaniowej.  
Głosowano jednogłośnie.  

 

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, o podjęcie pilnych 
działania w sprawie przebudowy Przedszkola Nr 4 w Brzesku            

I etapu - rozbudowania kuchni oraz zaplecza kuchennego tak, aby 
w trakcie przerwy wakacyjnej remont ten został przeprowadzony. 
Głosowano jednogłośnie.  
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