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Uprzejmie

informuję,

że

na

Brzesko dnia, 21.12.2016 rok
posiedzeniu

Komisji

Oświaty

Kultury

i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 20 grudnia 2016 r. podjęte zostały
następujące wnioski i opinie:
1.

Komisja zapoznała się z dotychczasowymi osiągnięciami Pana Wojciecha Wojdaka oraz

jego zamierzeniami na przyszłość i planami w sportowej karierze zawodowej. Głosowano
jednogłośnie.
2.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie prawnych i finansowych

możliwości wsparcia Pana Wojciecha Wojdaka w celu umożliwienia mu kontynuowania dalszej
kariery sportowej. Głosowano jednogłośnie.
3.

Komisja dokonała analizy pism Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach, Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Szczepanowie oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Sterkowcu w sprawie jednoznacznych stanowisk dot. planowanych zmian reformy
oświatowej.
4.

Komisja postanawia dopuścić pod obrady na następnym posiedzeniu drugą koncepcję

reformy oświaty dyskutowaną na zespole Dyrektorów szkół.

Głosowano 4 za, 3

wstrzymujące, 0 przeciw.
5.

Komisja wnioskuje do Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o uzupełnienie

przygotowanej koncepcji reformy oświaty o informację dotyczącą liczebności dzieci
w poszczególnych klasach oraz szkołach. Głosowano jednogłośnie.
6.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Budżetu Gminy Brzesko na rok 2017

przedstawiony przez Burmistrza Brzeska. Głosowano: 3 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw.
7.

Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały w sprawie trybu

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Brzesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
8.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań niezbędnych do zgłoszenia

wniosku o dofinansowanie na dostosowanie pomieszczeń w PSP Nr 2 w Brzesku do oddziałów
przedszkolnych. Głosowano jednogłośnie.

9.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla

Pani A.D wynajmującej pomieszczenia w PSP Nr 1 w Jadownikach w związku z planowanym
przeniesieniem i uruchomieniem oddziałów przedszkolnych w tej szkole. Głosowano
jednogłośnie.
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