Rada Miejska w Brzesku
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Protokół nr 12/2019
12 Posiedzenie w dniu 20 listopada 2019
Obrady rozpoczęto 20 listopada 2019 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:45
tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Franciszek Brzyk
2. Piotr Duda
3. Barbara Górczewska
4. Karol Mróz
5. Bartłomiej Turlej
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach;
2. Dyrektor Józef Cierniak
3. Przedstawiciel ZNP w Brzesku Helena Jewuła. ;
4. Zastępca Dyrektora Marzena Zacher

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej, który
powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy obecności
stanowią załącznik do protokołu.
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Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej przedstawił proponowany porządek
posiedzenia komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia komisji – uwag komisji brak. Porządek posiedzenia stanowi załącznik do
protokołu komisji.
Ad. 3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji
odbytego w dniu 28 października 2019 r.
Do Protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 października 2019 r. nie
wniesiono uwag.
Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oswiatowych za rok szkolny 2018-2019.
Dyrektor Józef Cierniak omówił szczegółowo według załącznika do protokołu komisji
informacje jw.
Radni – członkowie komisji zapoznali się z informacją i nie wnieśli zastrzeżeń.
Opinia Komisji:
Komisja zapoznała się i pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała informację o stanie
realizacji zadań oswiatowych za rok szkolny 2018-2019 .
Ponadto Pan Dyrektor J. Cierniak omówił 3 projekty uchwał w sprawach:
1) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im.
Królowej Jadwigi w Brzesku z siedzibą w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego
57. Głosowano jednogłośnie
2) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka w Brzesku z siedzibą w Brzesku ul. Czarnowiejska 44. Głosowano

jednogłośnie
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3) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Jadownikach z siedzibą w Jadownikach ul. Szkolna 7. Głosowano jednogłośnie

Radni – członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał i nie wnieśli zastrzeżeń.
Ad. 5. Analiza propozycji stawek podatkowych na rok 2020.
Zastępca Dyrektora Marzena Zacher dokonała szczegółowego omówienia propozycji
wysokości stawek podatków lokalnych na 2020 rok tj:


Stawek podatku od nieruchomości;



Podatku od środków transportowych;



Podatku rolnego;



Podatku leśnego;



Wprowadzenia ustawowych zwolnień podatkowych;

Pani M. Zacher omówiła również projekt uchwały w sprawie Polityki Podatkowej na
lata 2020-2023.
Radni otrzymali również dodatkowe materiały , analizy stawek podatkowych , wzrostu
tych stawek i wyliczenia na konkretnych przykładach.
Radni – członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał

jw. i nie wnieśli

zastrzeżeń.
Opinia komisji:
Pozytywnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:
1) wysokości stawek podatku od nieruchomości wg. propozycji przedłożonych
przez Burmistrza Brzeska; Głosowano 4 za, 1 wstrzymujące
2) przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Brzesko na lata 2020-2023 Głosowano 4 za, 1 wstrzymujące
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Ad.

6.

Przyjęcie

Programu

Współpracy

Gminy

Brzesko

z

organizacjami

Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok -projekt uchwały.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił szczegółowo projekt uchwały jw.
Radni – członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały i nie wnieśli zastrzeżeń.
Opinia komisji:
przyjęcia programu współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Głosowano jednogłośnie
Ad. 7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne
wnioski.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach omówił szczegółowo projekty i pisma jakie
wpłynęły do komisji celem zapoznania i się i wyrażenia opinii:


przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko –Dzielnica
Przemysłowa”; Głosowano jednogłośnie



przystąpienia

do

przestrzennego

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Strefa Aktywności

Gospodarczej Mokrzyska- Bucze”; Głosowano jednogłośnie


wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości położonej w Brzesku; Głosowano jednogłośnie



Zapoznano się z

Informacją w sprawie stanu sanitarnego i estetycznego

Miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.


Komisja przyjęła do wiadomości wniosek mieszkańców Mokrzysk dot. budowy
chodnika na ul. Trakt Królewski w Mokrzyskach.



Komisja zapoznała się z propozycjami wysokości stawki czynszu wynajmu
stanowiące stawkę wywoławczą do przetargu na wynajem lokali użytkowych
położonych

w

budynkach

stanowiącym

własność

Gminy

Brzesko,
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zarządzanych przez MZGM Brzesko, zlokalizowanym w Brzesku, przy ulicy: ul.
Ogrodowej nr 6 i ul. Uczestników Ruchu Oporu nr 18.


Zapoznano się z pismem dot. wyznaczenia UM w Brzesku

jako miejsca

wykonywania kary ograniczenia wolności na rok 2020 dla 30 osób skazanych.


Po zapoznaniu się z wnioskiem MEGANA Spółka z o.o. o podjęcie działań
zmierzających do zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % zwartości alkoholu
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży , komisja
wnioskuje o ponowne rozpatrzenie wniosku Firmy „Nasze Sklepy Avita sp. z
o.o.”. Głosowano jednogłośnie



Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach nawiązał również do treści pisma jakie
skierowane zostało przez grupę radnych

do nadzoru prawnego wojewody

małopolskiego w sprawie utworzenia MCOO w Brzesku. Przedstawił informacje
dot. postępu prac adaptacyjnych związanych z remontem pomieszczeń dla
MCO w PSP nr 2 , przebieg remontów, jak wygląda prowadzenie zajęć
świetlicowych w tej placówce ,

możliwości ograniczenia liczby oddziałów

przedszkolnych w SP nr 2 od nowego roku szkolnego w celu pozyskania
większej liczby pomieszczeń dla potrzeb szkoły. Szczególna uwagę Burmistrz
zwrócił na

sposób przeprowadzania zajęć świetlicowych w przedmiotowej

placówce , gdzie powinny być grupy 25 osobowe . Przedstawił jak powinny być
przeprowadzane zajęcia świetlicowe i jak były do tej pory realizowane.
W dyskusji członkowie komisji odnieśli się do kwestii wykonania niezbędnych
remontów w SP nr 2 oraz wygospodarowania odpowiednich pomieszczeń na zajęcia
świetlicowe.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił również własne spostrzeżenia z
otwarcia szkoły Muzycznej w Brzesku w nowym miejscu . Docelowo szkoła Muzyczna
będzie składała wniosek o środki finansowe na dofinansowanie zakupu autobusu dla
potrzeb szkoły.
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Radny Franciszek Brzyk odniósł się do kwestii funkcjonowania Szkoły Muzycznej od
czasu jej powstania. Od chwili jej założenia brak było perspektyw

możliwości

pozyskania większych zasobów lokalowych dla tej szkoły.
Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej
zamknął obrady komisji. Podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji –
płyta CD załącznik w aktach komisji.)

Przewodniczący Komisji
Rada Miejska w Brzesku
(-) mgr Bartłomiej Turlej

Przygotował(a):Inspektor Marta Kółkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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