PROTOKÓŁ Nr 8/2017
ze posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu
25 sierpnia 2017 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzesku
W posiedzeniu komisji Spraw Obywatelskich

Publicznego i Promocji osoby

zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu
przewodniczył radny Krzysztof Bogusz;
Komisja Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji
w składzie:
1. Radny Krzysztof Bogusz – Przewodniczący komisji;

obradowała

2. Radny Adam Kwaśniak – członek komisji;
3. Radny Piotr Wyczesany – członek komisji;
4. Radny Jerzy Gawiak – członek komisji;
5. Radny Krzysztof Stępak- członek komisji;
6. Radny Bogusław Babicz- członek komisji;
Nieobecni: Radny Marcin Ciurej,
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Józef Cierniak – Naczelnik EKiS

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad
komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący

komisji

przedstawił

proponowany

porządek

obrad,

który

następnie został przyjęty jednogłośnie.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2017/2018.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad.1 Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego 2017/2018.
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Józef Cierniak- przedstawił
komisji informacje

na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie

Brzesko

do

nowego

roku

szkolnego

2017/2018

poszczególnymi

placówkami

oświatowymi.
W dyskusji poruszono tematy:


naboru dzieci do klas zerowych oraz klas siódmych PSP nr 1 w Brzesku;



uruchomienia przedszkola w SP nr 2

-

zakończenie remontów w

nowym

przedszkolu,


analizowano zagadnienie dot.

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

podstawowej w Sterkowcu oraz małej ilości dzieci w szkole w Sterkowcu,
szczególnie w klasie siódmej.

Komisja

zapoznała

się

z

informacją

na

temat

przygotowania

placówek

oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 przedstawioną przez Naczelnika
Wydziału

Oświaty

Kultury

i

Sportu

i

przyjęła

do

wiadomości.

Głosowano jednogłośnie.
Ad.2 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący

komisji

Krzysztof

Bogusz

dokonał,

odczytania

pism

skierowanych na posiedzenie komisji. Po dyskusji zaoponowano:
Komisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:
- pismo mieszkańców dot. inwestycji (rewitalizacji) na Placu Kaźmierza
Wielkiego w Brzesku tj. przebudowa i budowa infrastruktury technicznej.
- pismo Starosty Brzeskiego w sprawie budowy chodnika w Sterkowcu.
Posiedzenie trwało od godziny 11:30 do 12:30

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Porządku
Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Krzysztof Bogusz

Protokołowała:
Inspektor mgr Joanna Szczepka

