
1 | S t r o n a  
 

BURMISTRZ BRZESKA  

         

        Tomasz Latocha  

 

 

 

Nasz znak: ZS.0014.3.4.2019.MK                        Brzesko, dnia 13.03.2019 r.  

 

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady 

Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 12 marca  2019 roku podjęte zostały następujące opinie:  

 

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  pisma: 

1) Pismo Rodziców  dzieci uczęszczających do PP nr 1 w Brzesku  dot. sprzeciwu  

w sprawie planowanych zmian w zakresie przekształcenia Przedszkola; 

2) Pismo ZNP w Brzesku  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii  w sprawie 

przekształcenia PP Nr 1 w Brzesku; 

3) Pismo - email Wydziału EKiS  do Kuratora Oświaty w sprawie   ustalenia sieci szkół 

w Gminie Brzesko; 

4) Odpowiedź Wydziału EKiS  w sprawie rezygnacji  z przekształcenia PP Nr 1. 

  

2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały ze zmianą, w sprawie zmiany 

uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych 

za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego 

parkowania i sposobu pobierania tych opłat; Komisja wnioskuje o wprowadzenie 

dodatkowych ulg w załączniku nr 2 do powyższego projektu uchwały w pkc.2 ppkt.”n” 

o treści: „n. pojazdy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz 

Zasłużonych Dawców Przeszczepów zaopatrzone w stosowne identyfikatory  – stawka 

zerowa. 

 

3. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz 

sołecki; 

 

4. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały 

nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Brzesku z dnia  21 marca 1990 r.  

( dot. ul. Generała Stanisława Maczka). 

 

5. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2019 roku oraz  sprawozdanie z wykonania „ 
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programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Brzesko „ za 2018 rok. 

 

6. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru radnych 

do składu komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

 

7. Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości położonych w Brzesku oznaczonych numerem ewidencyjnym  

Nr  2047/10 i Nr  2047/13. 

 

8. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano  sprawozdania Dyrektora BOSiR w Brzesku  

dot. oceny  stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesku. 

 

9. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie 

Gminy Brzesko. Komisja wnioskuje o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości:  

 15 złotych za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są 

w sposób selektywny – głosowano 3 za, 2 wstrzymujące  

 30 złotych za 1 osobę miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w 

sposób selektywny– głosowano 3 za,  2 wstrzymujące 

 

10. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za odpadami komunalnymi - głosowano jednogłośnie 

  

11. Komisja wnioskuje  do Burmistrza o przygotowanie koncepcji przeniesienia Szkoły 

Muzycznej do PSP nr 1 w Brzesku oraz  długofalowego planu funkcjonowania  tych 

dwóch placówek,  z uwzględnieniem ich dostosowania do prawa oświatowego i  potrzeb 

obu placówek. Głosowano jednogłośnie 

 

Przewodniczący Komisji   

 

…………………………. 

mgr Bartłomiej Turlej  


