
                                                                  
                                                                   Pan Burmistrz Brzeska
                                                                   Grzegorz  Wawryka

Nasz znak  :BR.IX.0064/3/34/2009/BŁ                    Brzesko dnia : 21.05. 2009 rok

Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu 21  m a j a  2009 roku  podjęte zostały następujące wnioski i opinie 
:

1. Opinia
Komisja zapoznała się z informacją na temat „Analiza nauczania języków obcych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Brzesko” oraz sprawozdaniem opracowanym 
przez Zespół Koordynujący ds. Nauczania Języków Obcych. 
    2. Wniosek
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Brzeska  o  zapewnienie  ciągłości  podziału  na  grupy 
językowe  w  przypadku  zmniejszenia  się  liczby  uczniów  w  klasie  (grupie)  ustalonym  w 
pierwszym roku podziału. Głosowano jednogłośnie.

3. Wniosek
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w 
zakresie ochrony nauczycieli w przypadku utraty zatrudnienia. Głosowano jednogłośnie.

4. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  przystąpienie  do  Programu przez  Gminę 
Brzesko,  realizowanego  w  roku  2009,  polegającego  na  remontach  i  modernizacji  boisk 
sportowych pn. „ORLIK PLUS”.

5. Opinia
Komisja zapoznała się z informacją Kierownika Biura Promocji na temat wymiany młodzieży 
z Gminy Brzesko z rówieśnikami z zagranicy.

6. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt Medalu na Wstędze za Zasługi dla 
Miasta Brzeska.

7. Opinia
Komisja  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  
w Brzesku za rok 2008.

8. Opinia
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Powiatowej  i  Miejskiej   Biblioteki 
Publicznej w Brzesku za rok 2008.



9. Opinia
Komisja zapoznała się z treścią następujących pism:

• Pismo  Pani  radnej  Jadwigi  Kramer  z  dnia  15  maja  2009  roku  dotyczące  Domu 
Dziennej Opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

• Pismo  (prośba)  mieszkańców  wsi  Mokrzyska  z  dnia  22  kwietnia  2009  roku  o 
zainicjowanie budowy chodnika przy ulicy Parafialnej (droga powiatowa), na odcinku 
od skrzyżowania ulicy Parafialnej z ulicą Grzybową do cmentarza w Szczepanowie.

• Pismo Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  Zarząd  Oddziału  w  Brzesku  z  dnia  17 
kwietnia 2009 roku w sprawie sposobu naliczenia dodatku motywacyjnego.

10.Opinia
Komisja   zapoznała  się  z  projektem  uchwały  w  sprawie   zmiany  uchwały  
Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej  w Brzesku z  dnia  30  kwietnia  2007 roku w sprawie 
nadania  Statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi  Kultury  w  Brzesku  
i  propozycje  zmian przegłosowała następująco:
• w § 11 dodać pkt 13 wydawania Brzeskiego Magazynu Informacyjnego – głosowano 

2 głosy za, przeciw 3, 1 wstrzymujący się od głosu. 
• w § 11 dodać pkt 14 prowadzenie  Orkiestry Miejskiej – głosowano  jednogłośnie. 
• w § 11 dodać pkt 15 koordynacja i prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych - 

głosowano jednogłośnie. 
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