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Brzesko, dnia 27.05.2019 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 27 maja 2019 roku podjęte zostały następujące opinie:
1. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja informacje o wynikach
naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Gminie Brzesko.
2. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności
Stowarzyszeń Sportowych za rok 2018.Głosowano jednogłośnie
3. Pozytywnie zaopiniowano informację dotyczącą przygotowań do realizacji
inwestycji zaplanowanych na 2019 r. w placówkach oświatowych Gminy
Brzesko; Głosowano jednogłośnie
4. Komisja zapoznała się z informacją na temat propozycji funkcjonowania
obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych w Gminie
Brzesko.
5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie finansowe z
działalności MOK w Brzesku za 2018 r.
6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie finansowe z
działalności PiMBP w Brzesku za 2018 r.
7. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko
za rok 2018. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący
8. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie na temat
stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018.Głosowano 3 za,
0 przeciw, 0 wstrzymujących
9. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii za 2018 rok.
Strona | 1

10. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1) Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową;
2) Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową (przebudowa skrzyżowania);
3) Zmiany nazwy części ulicy „ Ludowej” na ul. ”Ojca Franciszka Wody” w
Mokrzyskach.
11. Komisja zapoznała się z pismem Pani A.P-D. dot. sprzedaży działki w Jasieniu
oraz odpowiedzią Burmistrza Brzeska na pismo.
12. Zapoznano się z pismami Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku:
1) dot. dopłaty do cen wody dla mieszkańców dwóch budynków
wielorodzinnych w Brzesku oraz odpowiedzią na pismo – przyjęto do
wiadomości;
2) dot. dofinansowania wyposażenia placów zabaw;
13. Komisja zapoznała się z propozycją Dyrektora BOSiR w Brzesku dot.
propozycji rozszerzenia strefy parkingowej na terenie Miasta Brzeska.
Przewodniczący komisji
………………………
mgr Bartłomiej Turlej
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