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

Miejskiej w Brzesku odbytym  w dniu 19   l  i  s t o p a d a 2009 roku   podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie :

1. Komisja  zapoznała  się  z  pismem   Komendy  Powiatowej  Policji  w  Brzesku   o 

zwolnienie z ponoszenia opłaty podatku od nieruchomości  położonych  w Brzesku 

przy  ul.  Szczepanowskiej   53  i  Mickiewicza  15  pozostających  w  użytkowaniu 

Komendy Powiatowej Policji  w Brzesku do celów służbowych. 

2. Pozytywnie zaopiniowano  projekty uchwał w sprawach:

• Określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji dla celów podatku od 

nieruchomości ,podatku rolnego  i podatku leśnego – głosowano jednogłośnie 

• Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych –

głosowano jednogłośnie 

• Wysokości stawek podatku od nieruchomości – głosowano  jednogłośnie  

3. Komisja zapoznała się z informacją  nt. działalności i rozwoju sportu szkolnego ,osób 

dorosłych oraz turystyki  w Gminie Brzesko i z zadowoleniem  stwierdza, że  w tym 

zakresie działania są szerokie i efektywne. Głosowano jednogłośnie 

1



4. Komisja wnioskuje o uporządkowanie  spraw związanych  z zarządzaniem  boiskiem 

sportowym ORLIK w Brzesku. Głosowano jednogłośnie 

5. Komisja wnioskuje  aby w ramach gwarancji  naprawić wszystkie usterki występujące 

na boisku sportowym ORLIK. Głosowano jednogłośnie 

6. Komisja wnioskuje  aby Wydział EKiS  przeprowadził  analizę  wielkości kosztów 

związanych  z przeprowadzeniem  serwisu miękkiego  na boisku sportowym ORLIK. 

Głosowano   jednogłośnie 

7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie realizacji projektu uchwały 

przygotowanego  przez  Stowarzyszenie  Ziemi  Brzeskiej  „POROZUMIENIE”  

pn.  ”Każdy  inny  wszyscy  równi  „ realizowanego  przez  Publiczne  Gimnazjum  

im. Jana Pawła II w Jadownikach .Głosowano 3 za, 2 wstrzymujące

 

8. Pozytywnie  jednogłośnie   zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  realizacji 

projektu „Wspólny cel-wspólne działania – wspólna  radość „ realizowanego  przez 

Publiczną   Szkołę   Podstawową  i  Dom  Dziecka   w  Jasieniu.  

Głosowano jednogłośnie 

Przewodniczący Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej 

w Brzesku 

mgr Józef Kubas
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