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Uprzejmie informuję , że na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w 
Brzesku odbytym w dniu 14  l i s t o p a d a  2008 roku  podjęte zostały następujące wnioski 
i opinie :

1. Opinia
Komisja  zapoznała  się  z  informacją  w  zakresie  dokształcania  nauczycieli  
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko. Według opinii obecnych 
na  posiedzeniu  dyrektorów  placówek  oświatowych  
( Publiczne Przedszkole Nr 4, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Publiczne Gimnazjum Nr 
2) sytuacja w tym zakresie jest dobra. Jedyne obawy obecnych na posiedzeniu dyrektorów 
budzi wejście w życie kolejnej reformy w zakresie podstaw programowych proponowanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głosowano jednogłośnie .

2. Opinia
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów  wymiaru  podatku  rolnego  –  komisja  wnioskuje  o   obniżenie  ceny  skupu  żyta 
ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17.10.2008 roku w sprawie średniej  ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2008 roku z kwoty 55.80 zł za 1  dt do 
kwoty 50,00 zł za 1 dt do celów wymiaru  podatku rolnego na terenie Gminy Brzesko.
Głosowano przy  3 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.

3. Opinia
Pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w 
sprawie  określenia  wzorów  formularzy   informacji  i  deklaracji  dla  celów   podatku  od 
nieruchomości, podatku rolnego ,podatku leśnego.

4. Opinia
Komisja  negatywnie opiniuje  przedłożony projekt  uchwały  w sprawie  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości  na rok 2009.
Głosowano przy 3 głosach za, przeciw 0, 1 wstrzymującym się od głosu.  

5. Opina
Komisja  pozytywnie  jednogłośnie zaopiniowała  przedłożony  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmiany  uchwały  zarządzającej  pobór  opłaty  skarbowej  w  drodze  inkasa,  wyznaczenia 
inkasenta i określenia stawki prowizyjnego wynagradzania za inkaso. 



       6. Wniosek
Komisja  zapoznała  się  z  opinią  radcy  prawnego oraz  opinią  Dyrektora  Publicznej  szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jadownikach, w sprawie podwyższenia wysokości minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego Pani Stefanii Ogar.   
Zawnioskowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku, o przygotowanie zmiany w 
regulaminie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko.
Głosowano przy 1 głosie za, przeciw 0, 2 wstrzymujących się od głosu.
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