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 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury  
i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 13 maja 2011 roku  podjęte 
zostały następujące wnioski i opinie : 
 

1. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie 

budżetu Gminy Brzesko za 2010 rok.  

 

2. Komisja wysłuchała informacji Dyrektorów i przedstawicieli niektórych 

placówek oświatowych na temat działań podejmowanych w placówkach 

oświatowych w zakresie bezpieczeństwa  oraz zapoznała się z oceną stanu 

bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Brzesko przedstawioną 

przez Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku za 2010 r.  

 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o dalsze finansowe wspieranie  

programów profilaktycznych organizowanych przez placówki oświatowe. 

 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zorganizowanie spotkania 

poświęconego omówieniu obowiązujących procedur dotyczących postępowania 

wobec małoletnich i nieletnich dla dyrektorów szkół z przedstawicielami:  Sądu 

Rejonowego w Brzesku,  Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku                           

i Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.  Głosowano jednogłośnie. 

 

5.  Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do Starosty  

w sprawie zwiększenia ilości dyżurów pielęgniarek szkolnych oraz 

stomatologów w szkołach na terenie Gminy Brzesko.  

      Głosowano jednogłośnie.  

 

6.  Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją dotyczącą projektów 

organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Brzesko.  



7.  Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe  

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku za 2010 r.  

8.  Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe  

Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za 2010 r. 

9. Po zapoznaniu się z pismem w sprawie uruchomienia na terenie Brzeska 

żłobka, Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań 

związanych z wdrożeniem ustawy z dnia  04 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 /D.U. Nr 45 poz. 235/. Głosowano jednogłośnie.  

 

10. Komisja wnioskuje, aby wdrażanie ustawy z dnia z dnia  04 lutego 2011 r.        

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /D.U. z 2011 roku, Nr 45 poz. 235/ 

przekazać do  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Brzesku.  

 Głosowano jednogłośnie.  
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