
          
               Pan Grzegorz  Wawryka 
                 Burmistrz Brzeska 
 
 

Brzesko dnia : 14. 06. 2012 rok 

Nasz znak BR.IX.0014.3.23.2012.JS                         

 

 Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury  

i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 13 czerwca 2012 roku  podjęte 

zostały następujące wnioski i opinie :  

 

Komisja pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności  Gabinetów Profilaktyki 

Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej za rok szkolny 2011/12 przygotowany przez  

SP Z.O.Z. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o uzupełnienie informacji na temat 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole podstawowej w Sterkowcu, 

Szczepanowie i Porębie Spytkowskiej, a także na temat bezpieczeństwa (wypadków) na 

terenie szkół Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat dożywiania dzieci i młodzieży 

przygotowaną przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat przygotowania wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży podczas wakacji przygotowaną przez MOK, Wydział EKiS UM  

w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby konkursy na wszystkie formy 

działalności związane z profilaktyką ogłaszano z końcem bądź początkiem roku. 

Głosowano jednogłośnie.  

 



Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości utworzenia 

świetlicy w Wokowicach, zgodnie z wnioskiem zebrania  wiejskiego i o przedstawienie 

tej sprawy na następnym posiedzeniu komisji. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXIX/320/2001 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 października 2001 roku 

w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% zawartości 

alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży wraz  

z poprawką (wykreślenie słowa „szkoły”).  

 

Komisja zapoznała się z informacją dyrektorów szkół o najpilniejszych potrzebach 

remontowych placówek oświatowych i wnioskuje do Burmistrza Brzeska  

o zweryfikowanie przedstawionych potrzeb. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja zapoznała się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i gimnazjów 

gminy Brzesko. Głosowano głośnie.  

 

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem podjętym w dniu 22 maja 2012r. przez komisję 

GKOŚiR, wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zwiększenie działalności profilaktycznej  

w zakresie propagowania zdrowej żywności. Głosowano jednogłośnie.  

 

Po zapoznaniu się z pismem Prezesa LKS „Jadowniczanka”, komisja pozytywnie 

jednogłośnie opiniuje wniosek w sprawie remontu ogrodzenia.   
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