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N/Znak: ZS.0012.3.5.2019.EK           Brzesko, dnia 24.04.2019 r. 

 

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

w Brzesku odbytym w dniu 23 kwietnia 2019 roku podjęte zostały następujące opinie: 

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat współpracy z miastami 

partnerskimi w roku 2018 oraz zamierzeniami na rok 2019.  

 

2. Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację na temat wstępnej 

informacji o naborze do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w Gminie Brzesko. 

 

3. Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wstępne informacje 

dotyczące projektów organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli publicznych Gminy 

Brzesko. 

 

4. Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację na temat 

funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku. 

 

5. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Brzesko oraz 

Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Brzesko w sprawie pozostawienia w budżetach 

szkół i placówek oświatowych środków finansowych należnych nauczycielom oraz 

pracownikom administracji i obsługi jako wynagrodzenie za pracę, a niewypłaconych za okres 

strajku i zaopiniowała pisma pozytywnie; Głosowano: 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. 

 

6. Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności 

Powiatowej Policji w Brzesku.  

 

7. Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności 

Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. 

 

8. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości opinię prawną do projektu uchwały w 

sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

9. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Dyrektora Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w sprawie wygospodarowania środków na gruntowną 

renowację lub wymianę ogrodzenia wokół boiska szkolnego. 

 



10. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; Głosowano: 1 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujący. 

 

11. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał: 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia 

pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna  „Tarnowska Organizacja Turystyczna”,  

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko,  

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko,  

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”,  

 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 

r. dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy 

Brzesko,  

 

12. Komisja zapoznała się, przyjęła do wiadomości pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku  

w sprawie wycofania petycji z dnia 07.01.2019 r. 

 

13. Komisja zapoznała się, przyjęła do wiadomości zbiorcze sprawozdanie z zakresu umorzonych 

należności oraz pozostałych ulg za 2018 rok.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 
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