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Brzesko, dnia 17.06.2019 r.

posiedzeniu Komisji Oswiaty Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 17 czerwca 2019 roku podjgte zostaly

Uprzejmie informujg,

na

nastgpuj4ce opinie:
1.

Komisja wysluchala i zapoznala sig z Informacjami nt. stanu bezpieczehstwa w
plac6wkach Oswiatowych Gminy Brzesko przedstawionymi przez Dyrektora
Wydzialu EKiS oraz przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji i Strazy Po2arnej
w Brzesku.

2.

Komisja wysluchala i zapoznala sig z Informacjami nt. planowanego wypoczynku
dzieci i mlodzie?y w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego przez
Plac6wki OSwiatowe, MOK, MOPS , BOSiR i PIMBP w Brzesku.

J.

Komisja przyjEla do wiadomoSci Informacje Dyrektora Wydzialu EKiS na temat
wdroZenia reformy edukacji w Gminie Brzesko, na podstawie danych otrzymanych ze
szk6l.

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska

o wyst4pienie do Ministerstwa Kultury z
zapytaniem, czy w zwi1zku z tzyskan4 informacj4 dot. zmiany siedziby Szkoly
Muzycznej w Brzesku wymagane jest podjgcie Uchwaly przez Radg Miejsk4 w
Brzesku upowa2niaj4c4 do podjgcia takiej decyzj| Glosowano jednoglosnie

5.

6.

Komisja zapoznala sig i przyjgla do wiadomoSci przedstawiony Raport
Gminy Brzesko zarok 2018.

o

Stanie

Komisja przyjgla do wiadomoSci Deklaracjg Sejmiku Wojew6dztwa Malopolskiego w
sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii ,,LGBT" do wsp6lnot
samorz4dowych.

7.

Porytywnie, jednoglosnie zaopiniowala komisja projekty uchwal w sprawach:

l)

wzoru wniosku o wyplatg dodatku energetycznego;

2) powolania zespolu do przedstawienia opinii o kandydatach na lawnik6w;

3)

zmiany uchwaly nr YIIl64l2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia
2019 r. w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie ,,Brzesko
Granice".
8.

Komisja zapoznala sig

i

przyjgla do wiadomoSci Rezolucjg

w

sprawie walki ze

smogiem.
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9'

Komisja zapoznala sig z pismem w sprawie obnizki
czynszulokalu uzytkowego oraz
wyjasnieniami zastgpcy Burmistrza Brzeska do
wniosiu.

l0' Komisja

zapoznala sig z pismem Dyrekcji PSP

ucznia w PSp w Sterkowcu.

w Sterkowcu dot. koszt6w utrzymania

Komisji

Bartlomiej Turlej
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