
Brzesko, dnia 22 czerwca     2009 rok

                                                                Burmistrz Brzeska
                                                                Grzegorz Wawryka 

Nasz znak: BR.IX.0064/ 3/34/2009/MK

                     Uprzejmie informuję ,że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i 
Sportu  Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 23 czerwca    2009 
roku podjęte zostały następujące wnioski i opinie:

1. Pozytywnie  jednogłośnie  zaopiniowała komisja projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały dotyczącej  zasad i trybu postępowania przy 

nadawaniu tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Brzeska „i „Medal na Wstędze 

za Zasługi dla Miasta Brzeska „

2. Komisja  zapoznała się z wnioskiem Prezesa TKKF Sokół  dot.  zabezpieczenia 

w budżecie gminy środków finansowych w wysokości  7 tysięcy złotych na 

remont  automatów i torów kręglarskich  i wnioskuje do Pana Burmistrza o 

zabezpieczenie w budżecie  środków  na ten cel. Głosowano jednogłośnie

3. Komisja zapoznała się z  odpowiedzią GDDKiA w sprawie wniosku 

skierowanego przez mieszkańców Osiedla Kopaliny Jagiełły do Rady Miejskiej 

w Brzesku.

4. Zapoznano się z pismem Pani Celiny Olchawa  zam. Jadowniki dot. likwidacji 

uciążliwości w postaci hałasu  ze strony boiska sportowego  przy PG w 



Jadownikach ,oraz wyjaśnieniami i ustaleniami w tej sprawie przedstawionymi 

komisji  przez  Pana  Dyrektora PG w Jadownikach  Tomasza Wietecha .

5. Komisja zapoznała się z informacjami na temat bezpieczeństwa  w placówkach 

oświatowych Gminy Brzesko  , przedstawionymi przez przedstawicieli szkół, 

Komendanta Powiatowego Policji ,Naczelnika Wydziału EKiS i ocenia obecny 

stan pozytywnie.

6. Komisja Oświaty zwraca się z prośbą do Burmistrza Brzeska  o przedstawienie 

przez Wydział EkiS  jeden raz na kwartał wniosków placówek oświatowych 

Gminy ,dotyczące organizacji i funkcjonowania tych placówek.

Głosowano 4 za,1 wstrzymujący 

7. Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska o ujednolicenie  oprogramowania 

placówek oświatowych  w zakresie  zarządzania  i  finansów w terminie  do  

31 grudnia 2009 roku .Głosowano jednogłośnie 

8. Komisja  zapoznała  się  z  informacjami  na  temat  organizacji  letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Brzesko ,przedstawionymi przez MOK, 

MOPS, PiMBP, BOSiR ,Naczelnika Wydziału EKiS .

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i 

Sportu  Rady Miejskiej w Brzesku 

mgr Józef  Kubas  


