
                                                                  
                                                                   Pan Burmistrz Brzeska
                                                                   Grzegorz  Wawryka

Nasz znak  :BR.IX.0064/3/26/2008/BŁ                    Brzesko dnia : 22.10. 2008 rok

Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu 22 października 2008 roku  podjęte zostały następujące wnioski i 
opinie :

1. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  informacją  na  temat  osiągnięć  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół 
podstawowych i gimnazjów z Gminy Brzesko w zakresie olimpiad, konkursów i zawodów 
sportowych.  Równocześnie  komisja   wnioskuje  o  zwiększenie  środków  finansowych  na 
prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych  w  placówkach  oświatowych,  szczególnie  z 
uwzględnieniem  pracy  z  dziećmi  
i młodzieżą uzdolnioną. Głosowano jednogłośnie.

2. Wniosek
Komisja  wnioskuje  o  zwiększenie  działań  w  zakresie  różnorodnych  form  promowania 
osiągnięć uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Brzesko.  Głosowano 
jednogłośnie .

3. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zacieśnienie  współpracy  ze  Starostwem 
Powiatowym  w  Brzesku  w  zakresie  kontynuacji  pracy  z  uzdolnioną  młodzieżą  (szkoła 
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) . Głosowano jednogłośnie.

4. Opinia
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  informację na temat potrzeb remontowych w 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

5. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 
upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy 
Brzesko.

6. Wniosek
Komisja zapoznała się z pismem Pani Stefanii Ogar wychowawcy świetlicy w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie 
do Dyrektora Szkoły o opinię w przedmiotowej sprawie. Głosowano jednogłośnie.

7. Opinia



Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje pismo Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Okocimiu w sprawie wymiany dachu na budynku szkoły.

8. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Kierownika  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Porębianie”  oraz 
„Jadowniczanie”  w sprawie  sfinansowania  pracy  choreografa  i  przekazuje  w/w pismo do 
rozpatrzenia  przy  projektowaniu  budżetu  Gminy  Brzesko  na  rok  2009.  Głosowano 
jednogłośnie.

9. Wniosek
Komisja zapoznała się z pismem TKKF „Sokół” z dnia 04 września 2008 roku w sprawie 
przyznania środków finansowych na dalszą modernizację Domu Kultury TKKF „Sokół” i 
przekazuje w/w pismo do rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu Gminy Brzesko na rok 
2009. 
Głosowano jednogłośnie.
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