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PROTOKÓŁ Nr 33/2013 
 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 

15 lutego 2013 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

We wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Rodziny udział wzięli członkowie obu komisji oraz osoby zaproszone na 

posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Kazimierz 

Sproski Przewodniczący Komisji OKiS.  

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka - Zastępca Przewodniczącego  Komisji; 

3. Radna Maria Kucia -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radna Halina Mrówka – członek Komisji; 

6.   Radna Ewa Chmielarz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Sekretarz Gminy – P. Stanisław Sułek; 

2. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – P. Józef Cierniak; 

3. Aspirant KPP w Brzesku – P. Bogumił Machaj;  

4. Kierownik PUP w Brzesku – P. Teresa Przybyło;  

5. Inspektor UM w Brzesku – P. Agata Roczniak.   

 

     Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad komisji.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski przedstawił proponowany porządek 

obrad, zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.  
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PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. 

2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko / informacja 

na email/. 

3. Analiza stanu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych  

i gimnazjów w Gminie Brzesko z uwzględnieniem zmian reorganizacyjnych. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad. 1.  Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. 

Aspirant Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Bogumił Machaj, przedstawił 

zagadnienia dotyczące stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko, jak 

również współpracy z Dyrektorami placówek oświatowych. Aspirant Bogumił Machaj na co 

dzień bierze udział w podejmowaniu działań profilaktycznych m.in. spotkaniach  

i prelekcjach z dziećmi i młodzieżą, propagując ogólne zasady bezpieczeństwa, a przede 

wszystkim współpracuje z dyrektorami placówek oświatowych. Przedstawił najważniejsze 

sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa szkół.  

W dyskusji zadawano szereg pytań, w tym:   

Radny Jarosław Sorys, zapytał czy placówki oświatowe są wolne od handlu narkotyków, czy 

tendencja jest spadkowa?! 

Radna Maria Kądziołka - z przedstawionej informacji wynika, iż w naszych placówkach 

oświatowych nie jest źle. Przygotowywane są zajęcia profilaktyczne, podejmowane są różne 

działania, jest wzorowa współpraca Dyrektorów Szkół z terenu gminy Brzesko z Komendą 

Policji.  

Radna Halina Mrówka, poruszyła sprawę zamkniętego już sklepu z „dopalaczami”.  

Radny Adam Smołucha, zapytał czy jest prowadzony monitoring,. m.in. kradzieży, pobicia, 

czy one występują w szkołach nadal? 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, zapytał, czy ktoś z dyrektorów placówek 

oświatowych zgłaszał o zamontowanie monitoringu w swoje placówce. 

Aspirant Komendy Powiatowej Policji w Brzesku Bogumił Machaj, udzielił odpowiedzi na 

zapytania radnych.   
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Komisja zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa w Gminie Brzesko 

przedstawioną przez Komendę Powiatową Policji w Brzesku i ocenia ją pozytywnie. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad. 2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko. 

Kierownik w PUP w Brzesku Pani Teresa Przybyło, przedstawiła najważniejsze informacje 

dot. sytuacji na rynku pracy, które zostały zawarte w opracowanym materiale na posiedzenie 

komisji.  

W dyskusji zadawano szereg pytań, w tym:   

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, zapytał, czy środki na zwalczanie bezrobocia, są 

wykorzystywane w stu procentach.  

Radna Ewa Chmielarz, zapyta w sprawie procedur uzyskania stażu pracy.  

Radny Adam Smołucha, zapytał w sprawie pracodawców; ilu ich jest na terenie gminy i ile 

wykazują miejsc pracy.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że z roku na rok coraz mniej środków ma Urząd Pracy, 

czy to ma wpływ na rynek, na efekty pracy? Poruszył sprawę braku pracy dla młodych ludzi      

z wykształceniem.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił sprawę błędów w szkolnictwie. Przyjęto 

kierunek, aby jak najwięcej osób młodych miało wykształcenie wyższe. Jesteśmy drugim 

krajem w Europie pod względem wykształconej młodzieży, podkreślam z wyższym 

wykształceniem, nie ważne jakim.  Coraz bardziej brakuje wykwalifikowanej kadry, po średnim 

wykształceniu technicznym.  

Radny Franciszek Brzyk, poruszył problem szkolnictwa zawodowego.  

Kierownik w PUP w Brzesku Pani Teresa Przybyło, udzieliła odpowiedzi na wszystkie 

zapytania radnych.   

Radny Adam Smołucha, poinformował wszystkich członków komisji o wyróżnieniu 

brzeskiego szpitala. SP. Z.O.Z. otrzymał certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, 

zostali nagrodzeni za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się 

związków zawodowych w zakładach pracy. 
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Komisja zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy  

w Gminie Brzesko.  

 

Ad. 3. Analiza stanu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 

Brzesko z uwzględnieniem zmian reorganizacyjnych. 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, przedstawił, iż w ostatnim czasie odbyło się spotkanie  

z dyrektorami placówek oświatowych, na którym opracowano pewien materiał, który 

przedstawił członkom komisji.  

W dyskusji zadawano szereg pytań, w tym:  

Radny Jarosław Sorys, zapytał czy wysokość współczynników przyjętych do nowych 

rozliczeń od tego roku, jest ta wysokością średnią, która została opracowana w tych 

materiałach? 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, poinformował, że przyjęta jest wysokość ekonomiczna, 

ponieważ, średnia by nim nic nie dała.  

Radna Maria Kądziołka, zapytała co jest ze sprawą przedszkoli 5 i 6 godzinnych, na ostatnim 

posiedzeniu komisji był omawiany ten temat. Mieliśmy otrzymać informację w tym temacie.  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, czekamy na konkretny materiał od dyrektorów przedszkoli, 

ponieważ to oni mają największy przegląd sytuacji.  

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że dyrektorzy chcąc się zorientować jaką będą mieć  

wielkość dzieci w swoich przedszkolach, podpiszą z nimi wcześniejsze umowy. Natomiast 

podpisując te umowy będą miały zawarte porozumienie, deklaracje jedną i drugą stronę. Czy 

będzie możliwość przepływu tych dzieci, wskazania przedszkola (np. mamy obok siebie dwa 

przedszkola, w jednym mamy troje, a w drugim piętnaście, czy wtedy tych troje dzieci będzie 

mogło przejść do tego drugiego przedszkola).  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, dyrektorzy mają zaproponować w której placówce będzie 

tylko jeden oddział 5-cio godzinny.  

Radna Maria Kądziołka, przedstawiła pewien problem - jestem rodzicem dziecka, chcę 

zapisać dziecko np. do Przedszkola Nr X, na 9 godzin. Przychodzę do dyrektora, wypełniam 

wniosek i podpisuję umowę. Okazuje się, że  tym przedszkolu jest tylko trójka dzieci, które 

będą zapisane na 9 godzin, a 25 dzieci na 5 godzin. Mam w ręce podpisaną umowę i mam 
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przyjęte dziecko do przedszkola, nic nie będzie obchodziło. Pokazuję problem, który może 

wystąpić i proszę, aby prawnie został rozstrzygnięty.   

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że dyrektorzy mają na dzień dzisiejszy 2/3 dzieci, 

które będą dalej uczęszczać, będą robić zebrania z rodzicami i będą wiedzieć to wcześniej 

przed podpisaniem umowy.  

Radna Maria Kucia, zapytała w sprawie budowy prywatnego przedszkola na ul. Rzeźniczej.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, udzielił odpowiedzi radnej Marii Kuci.  

 

Po dyskusji Komisja przyjęła następujący wniosek: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, by wskaźnik standaryzacji administracji            

i obsługi, w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko, został wprowadzony 

na poziomie ustalonym po opracowaniu analiz i symulacji w poszczególnych szkołach. 

Głosowano jednogłośnie.  

 

Radny Jarosław Sorys, poruszył sprawę wskaźników, kosztów utrzymania szkół oraz środków 

dofinansowania.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że musimy patrzeć  na szkoły pod 

kątem ekonomicznym, dodał, że planuje się wprowadzić jeden wskaźnik standaryzacji dla 

wszystkich szkół, tak żeby było sprawiedliwie i będą z tego wymierne korzyści.  

Radny Franciszek Brzyk, dodał, że w przypadku gimnazjów nie wolno jest ich porównywać, 

ponieważ nie jest to możliwe z racji tego, że dwa gimnazja mamy w mieście, a jedno jest na 

wsi, w związku z tym są inne przeliczenia i koszty są zupełnie inne.  

Radna Maria Kądziołka, zapytała w sprawie możliwości przygotowywania posiłków przez 

Szkołę Podstawowej Nr 2 w Brzesku, dla dzieci Szkoły Podstawowej w Jasieniu.  

Radny Krzysztof Bogusz, poruszył sprawę bibliotek publicznych oraz ich przekształceń.  

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, oraz Naczelnik Józef Cierniak, wyjaśnili radnej Marii 

Kądziołce problem możliwości wydawania posiłków dzieciom  Szkoły Podstawowej                 

w Jasieniu. 

Ad.4  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.  

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia:  18 stycznia 2013 r. został przyjęty głosami: 6 za,             

1 wstrzymujący, 0 przeciw.  
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Ad. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski  

Radny Krzysztof Bogusz, zabrał głos w sprawie scalania gruntów oraz w sprawie świetlicy       

w Wokowicach.  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił  informację (sprawozdanie)              

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko za rok 2012.  

Komisja przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie.  

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.  

Posiedzenie trwało od godziny  12 00 do godziny  15 00. 

                                                                                                              Przewodniczący
 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
                      Rady Miejskiej  w Brzesku 
 
                       mgr Kazimierz Sproski  

 

Protokołowała  
 
Joanna Szczepka  


