BURMISTRZ BRZESKA
Tomasz Latocha
Nasz znak : BR. 0014.3.1.2020.JK

Brzesko, dnia 15.01.2020 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 15 stycznia 2020 roku podjęte zostały
następujące wnioski i opinie:
1. Przyjęto Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 r – głosowano
jednogłośnie;
2. Komisja zapoznała

się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz

festynów organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Brzesku.
3. Komisja zapoznała się z planami imprez sportowych na 2020 r.
4. Zapoznano się z informacjami na temat

zimowego wypoczynku dzieci

i młodzieży organizowanego przez MOPS, MOK, BOSiR, PiMBP , Wydział
EKiS.
5. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach :
1) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania
droga powiatową – głosowano jednogłośnie;
2) Zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez
zmianę siedziby – głosowano jednogłośnie;
3) Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano 3 za, 1
wstrzymujące;
4) Zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie
Centrum

Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu –

głosowano 3 za, 1 wstrzymujące;
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5) Przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie
skargi Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę –
głosowano 3 za, 1 wstrzymujące;
6) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia
inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i wnioskuje do
Burmistrza Brzeska by wynagrodzenie pobranej i wpłaconej kwoty podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości wynosiło 15 % głosowano jednogłośnie;
7) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przekazania pisma
Pana L.M. do rozpatrzenia według właściwości - głosowano jednogłośnie;
6. Przyjęto do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia
2019 roku Nr 376/2019.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
(-) mgr Bartłomiej Turlej

2|Strona

