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PROTOKÓŁ Nr 6/2015 

 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w 

dniu  3 czerwca 2015 r. w sali obrad  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy 

 ul. Głowackiego 51. 

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie komisji 

oraz osoby zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu 

przewodniczył radny Bogusław Babicz Przewodniczący Komisji OKiS.  

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Bogusław Babicz - Przewodniczący Komisji; 

2. Radna Maria Kądziołka – członek komisji;  

3. Radna Barbara Borowiecka -  członek Komisji; 

4. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

5.   Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji; 

6.   Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 

7.   Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji i Sportu; 

2. Siostra Renata Arian   

3. Pani Kubala Przedszkole w Mokrzyskach; 

4. Pan Marcin Hnatów; 

5. Państwo Marzena i Adam Peters – Musiał; 

6. Pani Renata Pabian 

7. Pan Roman Gurgul Komendant Powiatowy Policji w Brzesku  

8. Pani Maria Marek Dyrektor PiMBP w Brzesku 

9. Pani M. Cuber Dyrektor MOK w Brzesku  

10. Pani B. Czyżycka -  Paryło Dyrektor MOPS w Brzesku  

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył 

Przewodniczący komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad 

komisji. Lista obecności stanowi załącznik  do protokołu.  

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zawarty w zaproszeniu.  

Uwag radnych do porządku posiedzenia brak.   

Przyjęty porządek posiedzenia komisji: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 18 lutego i 24 marca 2015. 

2. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz 

zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w roku 2015, realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Zapoznanie się z informacją na temat działalności niepublicznych przedszkoli 

otrzymujących dotację z Gminy Brzesko. 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. 

5. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2014. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
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Przewodniczący komisji B. Babicz zaproponował by w sprawach bieżących komisja 

zapoznała się z realizacją budżetu gminy za rok poprzedni. 

 

Skarbnik Celina Łanocha omówiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 

rok 2014 przychody i rozchody budżetowe. 

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem członkowie komisji z udziałem Pani Skarbnik 

dyskutowali w temacie  dot. planowanej budowy gminnej  oczyszczalni ścieków , czy wobec 

takiego dużego  zadłużenia gminy są szanse  by gmina wzięła kolejny kredyt na budowę tej 

oczyszczalni Skarbnik odpowiedziała, że gmina może się zadłużać jednak ze spłatą tego długu 

musimy poczekać dopiero do 2028 roku ponieważ od roku 2016 już mamy zaplanowane inne 

spłaty i nie  bardzo mamy możliwość spłaty tego zadłużenia przy takich dochodach bieżących 

i takich wydatkach bieżących , jaki jest faktyczny rzeczywisty koszt odbioru ścieków w Gminie 

Brzesko przez browar i jak by się te opłaty przekładały gdyby gmina posiadała swoją 

oczyszczalnię ścieków. 

 

Radny Bogusław Babicz poinformował komisję, że w jakiś sposób współzależy od miasta bo 

gdybyśmy się całkowicie odłączyli na własną oczyszczalnię ścieków to ich zrzut jest 

niewystarczający i zmuszeni by zostali do modernizacji tej oczyszczalni. Dużo osób optuje za 

budową nowej oczyszczalni ścieków jednak należy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli 

przystąpimy do budowy nowej oczyszczalni i jakiekolwiek obniżenie tej ceny ścieków ze 

względu na jej uruchomienie  nie nastąpi wcześniej jak dopiero po około 10 latach, a wręcz jest 

duże zagrożenie iż w pierwszych latach tuz po oddaniu do użytku cena ścieków jeszcze 

wzrośnie. 

   

Po dyskusji opinia komisji: Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z 

wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2014 przedstawione przez Panią Skarbnik Gminy. 

Ad.1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 18 lutego i 24 marca 

2015. 

 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 lutego 2015 roku został przyjęty 

jednogłośnie 

 Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 24 marca 2015 roku został przyjęty 

jednogłośnie 

 

Ad.2 Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz 

zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w roku 2015, realizacja Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Inspektor Michał Kostecki przedstawił komisji  sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i 

klubów sportowych za 2014 r.( informacja stanowi załącznik do protokołu). 

Pytania radnych dotyczyły:  

Radna Barbara Borowiecka zapytała , są ujęte w sprawozdaniu dwa stowarzyszenia Sokół -  

poprosiła o wyjaśnienie tego zapisu. Ponadto radna zapytała czy TOMI Sport otrzymał dotacje 

na swoja działalność i w jakiej kwocie. 
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Pan Michał Kostecki odpowiedział- TKKF Sokół działa tylko na Kręgielni jako sekcja 

podstawowa i kolarstwo górskie, natomiast Towarzystwo Gimnastyczne Sokół  przy tym działa 

sekcja tenisa stołowego. Pan Kostecki odpowiedział równie iż TOMI SPORT otrzymał z gminy 

dotacje na swoją działalność w kwocie 5 tysięcy złotych. Oferta została złożona na czasie i 

otrzymał dotację.  

W krótkiej dyskusji członkowie komisji omówili temat dot. dofinansowania dla 

poszczególnych klubów sportowych i sposoby rozliczania dotacji przez te kluby. 

Radny Bogusław Babicz – zauważył, że przedmiotowe działania powtarzają się co roku i 

dobrze, że te  kluby działają ponieważ jest to dobre spędzanie czasu przez dzieci i młodzież w 

sposób zorganizowany i dobrze iż taka działalność jest prowadzona. 

Radny Krzysztof Bogusz zapytał, czy jest jakaś szansa wsparcia ze strony gminy i utrzymanie 

boiska sportowego w  Wokowicach. W tej chwili boisko jest zarośnięte i nie nadaje się do 

użytku. Chodzi głownie o to by co jakiś czas to boisko wykosić. 

Pan Michał Kostecki odpowiedział -  w Wokowicach jest wybudowane nowe boisko sportowe 

ale miejscowość jest bardziej skoncentrowana na tenisie stołowym niż na piłce nożnej. Cały 

czas mówił iż centralnym miejscem dla Sterkowca i Wokowic jest jednak Szczepanów. 

Wokowice cały czas piszą oferty na tenis stołowy, a nie na piłkę nożną. Mamy dodatkowe 

środki na utrzymanie boisk sportowych co już niektóre kluby wykorzystały. Jeśli jest potrzeba  

to można boisko wykosić  bo tam jest lepsze boisko w Szczepanowie , a nie ma kto tam grać , 

koszty koszenia boiska nie są takie małe.    

Radny Jarosław Sorys – zapytał, dlaczego w związku z tym sołtys nie podejmuje jakiejś 

inicjatywy w tym zakresie , czy tam w ogóle istnieje klub sportowy. Słuszna uwaga radnych 

Inicjatywa winna wyjść z sołectwa utrzymania tego boiska. Osobiście przeznacza ze środków 

sołeckich  środki na wykaszanie terenów gminnych około 1 tysiąca złotych. Wykosić boisko 

należy  ale inicjatywa winna wyjść od sołectwa.  

Radna Barbara Borowiecka  stwierdziła, że wniosek jest  taki, że wybudowano boiska za 

duże pieniądze, a teraz nie ma kto tam grać i jest jeszcze problem z utrzymaniem boiska. 

Radny Krzysztof Bogusz przypomniał, ze na tym terenie firma budująca autostradę miała 

magazyn. Na zniszczonym  terenie  odtworzyli boisko sportowe , które jest lepsze niż przedtem.  

Naczelnik Józef Cierniak przypomniał jakie są problemy z rozliczeniami  dotacji przez kluby 

i organizacje sportowe i takie są również problemy z utrzymaniem boisk sportowych. 

Zawnioskował do komisji by wyznaczyć jakieś boiska główne, które  by faktycznie wrastałoby 

utrzymywać, a pozostałe boiska przekazać Radom Sołeckim by się nimi zajęli i administrowali 

nimi. 

Inspektor Michał Kostecki przypomniał, że była kiedyś propozycja by BOSiR przejął  

utrzymanie boisk sportowych bo mają do tego odpowiedni sprzęt do koszenia. 
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Radna Maria Kądziołka musimy rozstrzygnąć co jest lepsze, może należy to zadanie zlecić 

spółce BZK . Jest to nasza spółka i byłoby to najlepsze rozwiązanie. Istnieje jeszcze 

niebezpieczeństwo dzików,  skosimy boisko i zapewne zostanie zniszczone. 

Radny Franciszek Brzyk stwierdził, że dziwne jest iż miejscowość ma ładne zmodernizowane 

boisko i ma z nim problem. Inni by chcieli , a nie mają.  

Po dyskusji w temacie jw. komisja podjęła wnioski o treści: 

1.  Komisja wnioskuje  do Burmistrza Brzeska by uregulować sprawę  zarządu boisk 

sportowych, które nie są w zarządach szkół, a są własnością Gminy Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie  

2. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności klubów  

i stowarzyszeń sportowych za rok 2014.  

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o doraźne pilne  wykoszenie boiska 

sportowego w Wokowicach ze środków przeznczonych na utrzymanie terenów 

zielonych. Głosowano 6 za, 1 wstrzymujący  

Komisja zapoznała się z informacja na temat realizacji  Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  oraz przydzielonych dotacji 

na działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rok 2015. 

Sprawozdanie wg. załącznika do protokołu przedstawiła Inspektor Renata Pabian. 

Radny Krzysztof Bogusz  zapytał, czy są już gotowe informatory jak można wdrożyć program 

przeciwdziałania alkoholizmowi bo nie wszyscy mają wiedzę od czego zacząć. 

Radny Jarosław Sorys zaproponował by gmina zakupiła specjalny zestaw pakietów 

programowych przeciwdziałania alkoholizmowi i potem mogłaby go wypożyczać na   

organizowane przez gminę imprezy jak np. kolonie, obozy różnego rodzaju pogadanki szkołach   

a tym samym zagospodarować odpowiednio wolny czas dzieciom. 

 W dyskusji komisja omówiła temat dobrego wykorzystania środków finansowych 

alkoholowych  np. na zakup ulotek pakietów programowych w formie filmów i ich prezentacji. 

Naczelnik Józef  Cierniak  w nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania  i dyskusji  

przypomniał, że wszystkie szkoły na terenie  Gminy Brzesko w ramach programów 

wychowawczych realizują  ta profilaktykę  przeciwalkoholową. Mamy odpowiednich 

psychologów , pedagogów którzy w tym zakresie współpracują z rodzicami. Naczelnik 

przybliżył komisji jak wygląda współpraca z rodzicami w tym zakresie ponieważ ta patologia 

w szkołach jest coraz szersza i przeszła nawet na rodziny. Naczelnik podziękował Pani Pabian 

za owocną współpracę ze szkołami w zakresie tej profilaktyki. Najwięcej  wiedzy w tym 

zakresie jest właśnie w szkołach bo wszystkie te grupy wsparcia poza placówkami to tylko 

wspomagają  szkoły natomiast główny ciężar jest na placówkach oświatowych. Oprócz tego co 

pani  Renata proponuje szkoły też maja takie materiały  uczestniczą w różnego typu 

dokształceniach. Jeśli chodzi o Gminę Brzesko  nie tylko ze środków alkoholowych ale również 

środki, które są w budżetach szkół te programy są  realizowane ale mało się o nich mówi. Jeśli 

coś dodatkowo zostanie zrobione to tylko na plus i głównie dla dobra dzieci i młodzieży. 
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Radny Franciszek Brzyk – zauważył, że jest tutaj jeden problem bo dziecko w szkole 

przebywa w określonych godzinach i czasie natomiast  najwięcej problemów jest 

zagospodarowanie czasu wolnego poza lekcjami. Szkoła i świetlice funkcjonują w określonych 

godzinach  więc duża rola tutaj świetlic wiejskich i stowarzyszeń by ten czas wolny 

zagospodarować. Ważne by w tym czasie można było im zaproponować  określone zajęcia bo 

niestety ale młodzież szuka sobie zajęć w późnych godzinach nocnych. 

Inspektor Renata Pabian odpowiedziała, że fajnie by było gdyby na sołectwach powstały 

kluby młodzieżowe w których młodzież  mogłaby przebywać np. do godziny 22-giej  ale 

musimy sobie również zdać sprawę z tego iż nad tym musi czuwać osoba dorosła i 

odpowiedzialna by to przypilnowała. 

Radna Barbara Borowiecka przypomniała, że na ostatniej komisji zdrowia rozmawialiśmy 

na temat stowarzyszenia Ostoja, które wnioskowało o środki finansowe na wypoczynek letni 

dla swoich podopiecznych , dzieci niepełnosprawnych i przy tej okazji zwracaliśmy się z prośbą 

o pomoc finansową dla DZ.  Nie zebraliśmy żadnych środków   i uzgodniliśmy na komisji, że 

te osoby mają subkonto i czy z tych środków można by było skorzystać na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

Inspektor Renata Pabian – odpowiedziała, że tych środków alkoholowych nie wolno 

przeznaczać na taki cel. Można w takim wypadku skorzystać ze środków z PEFRON , MOPS 

jako pomoc materialna. My jedynie moglibyśmy sfinansować pobyt  ośrodku rehabilitacyjnym. 

Nie można  robić z tych środków  zakupów inwestycyjnych czyli sprzętu rehabilitacyjnego 

bardziej takiego sportowego do prowadzenia zajęć. Jeśli chodzi o sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli 

inna instytucja jest zobligowana do zakupu sprzętu to my nie możemy. Są również  inne 

fundacje, które mogą zapewne pomóc. 

Radna Barbara Borowiecka odpowiedziała, że do PEFRON możemy się zwrócić o 

dofinansowanie dopiero wówczas gdy pozyskamy całą sumę pieniędzy, a oni dopłacają tylko 

3 tysiące złotych. Koszt zakupu schodołazu około 16 tysięcy. Część pieniędzy już 

pozyskaliśmy. Ani  ksiądz ani Caritas nikt nie pomógł. Pomocy potrzebuje 25 letni chłopak od 

6 lat na wózku i nie ma nikogo. Zwróciła się o pomoc dla niego bo najważniejsze jest by osoba 

potrzebująca pomocy miała od kogoś wsparcie. 

Radny Kazimierz Sproski – zwrócił uwagę , że program profilaktyczny jest bardzo ważny 

szczególnie dla tych dzieci z rodzin patologicznych. Zajęcie się tymi dziećmi   daje im bardzo 

dużo. Wiele lat korzystał z tych środków organizując różne kolonie i zawsze otrzymywał 

wsparcie i dofinansowanie za co serdecznie dziękuje. 

Radna Maria Kądziołka zaproponowała zwrócenie się o pomoc do PCPR. Podziękowała Pani 

Pabian  bo ogrom pracy jest wkładany w realizacje tego programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii jest tak ogromny i ta pomoc niesiona innym jak tutaj  np. 

powiedziała radna Borowiecka oraz dla dzieci jest ogromna. Potrzeby w tym zakresie są tak 

duże, że nie jesteśmy sobie w stanie nawet tego wyobrazić. Mamy sprawozdanie, które 

pokazuje nam w wielkim skrócie to co jest realizowane i za ta pomoc dziękujemy. 

Inspektor Renata Pabian podziękowała wszystkim za organizowanie kolonii, pikników, 

wyjazdów dla dzieci , dziękuje wszystkim za współpracę w realizacji programu jw.  
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Radny Bogusław Babicz zapytał, czy Brzeskie Towarzystwo Sportowe  składało wniosek o 

dofinansowanie. 

Renata Pabian odpowiedziała – ze tak składali wniosek ale został on zaopiniowany 

negatywnie ze względu na to, że okazało się po kontroli iż pan nie współpracuje z Urzędem nie 

odbiera korespondencji więc by uniknąć przyszłych problemów ta współpraca została 

zakończona. 

Radny Krzysztof Bogusz – zapytał, czy są statystyki ile środków finansowych  pozyskanych 

z koncesji na sprzedaż alkoholu trafia na wieś, a ile na miasto – pani Pabian odpowiedziała, że 

nie ma. 

Radny Jarosław Sorys zapytał w temacie lokali hazardowych, czy płaca podatki do gminy i  

tkzw.”korkowe”. Ponadto radny ustosunkował się do spożywania alkoholu przez osoby 

nieletnie  w salonach gier. 

W krótkiej dyskusji komisja przeanalizowała  problemy związane z działalnością  salonów gier. 

Radny  Bogusław Babicz – podziękował pani Pabian za pracę i zaangażowanie i dobrą 

realizacje programu jw. 

Po dyskusji opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacja na temat realizacji  Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  oraz przydzielonych dotacji na 

działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rok 2015   

i pozytywnie opiniuje realizacje tych zadań. Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Zapoznanie się z informacją na temat działalności niepublicznych przedszkoli 

otrzymujących dotację z Gminy Brzesko. 

Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni dyrektorzy Niepublicznych Przedszkoli działających 

na terenie Gminy Brzesko, którzy omówili działalność przedszkoli. 

Głos w dyskusji zabrali: 

Siostra Renata Arian –Przedszkole Przy Parafii Miłosierdzia Bożego  w Brzesku  
przedstawiła komisji informacje na temat działalności przedszkola z oddziałami 

integracyjnymi. Do przedszkola uczęszcza 73 dzieci  w tym 3 dzieci do oddziału 

integracyjnego. 

Pani Kubala Główna Księgowa Przedszkola w Mokrzyskach - przedstawiła komisji 

informacje na temat działalności przedszkola w Mokrzyskach . Do przedszkola uczęszcza 91 

dzieci . 

Pani Monika Peters- Musiał Niepubliczne Przedszkole „Cypisek” przedstawiła komisji 

informacje na temat działalności przedszkola. Do przedszkola uczęszcza 31 dzieci  w tym 2 

dzieci niepełnosprawne. 

Pan Marcin Hnatów Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Tańczące Nutki”-  przedstawił 

komisji informacje na temat działalności przedszkola muzycznego. Do przedszkola uczęszcza 
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16 dzieci. Przedszkole jest przedszkolem profilowym przygotowującym dzieci do podjęcia 

nauki w szkole muzycznej. 

Ponadto państwo dyrektorzy przedszkoli przybliżyli komisji jakie przedszkola posiadają 

dotację z gminy do swojej działalności, na jakiej zasadzie są przygotowywane posiłki dla 

dzieci, wysokość opłaty za przedszkola . Dyrektorzy jednogłośnie stwierdzili, że dopłata z 

budżetu gminy  pomaga funkcjonować wszystkim placówkom przedszkolnym  bo bez tej 

dotacji  przedszkola by nie funkcjonowały.  Przedstawiono wyniki naboru dzieci do przedszkoli 

na nowy rok szkolny 2015/2016 jak również wykaz kadry pedagogicznej w poszczególnych 

przedszkolach. 

W dyskusji komisja omówiła temat  wyników naboru dzieci do przedszkoli publicznych – 

wyczerpujących wyjaśnień udzielił komisji Naczelnik Józef Cierniak.  

Ponadto pan Naczelnik Józef Cierniak poinformował jak przebiega współpraca wydziału  z  

dyrektorami placówek przedszkolnych niepublicznych , w jaki sposób placówki otrzymują 

dotacje. Dotacja jaka otrzymują te placówki na prowadzenie przedszkoli jest wysoka jak na 

warunki brzeskie i należy mieć to na uwadze ponieważ po przeliczeniu dzieci w naszych 

przedszkolach tej dotacji wystarcza pomimo tego iż nasze przedszkola są rozbudowane. My 

zatrudniamy nauczycieli z karty nauczyciela gdzie w ślad za tym idą koszty osobowe związane 

z wynagrodzeniami  ,różne dodatki, fundusz socjalny tak, że te czynniki mają ogromny wpływ 

na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Spełniamy wszystkie 

wymagania jakie rodzic nam przekazuje przedszkola mamy czynne do godziny 16 lub 16.30, 

są stołówki. Co do czasu funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty my 

nie mamy na to wpływu nie mamy wpływu na awanse zawodowe jest to wszystko robione poza 

gminą.  

Radna Barbara Borowiecka  stwierdziła, że na Osiedlu Jagiełły powstało bardzo ładne nowe 

przedszkole jest ono jednak trochę zbyt małe i ma bardzo dobra opinię . Na zapytanie radnej 

Pani Monika Peters – Musiał udzieliła odpowiedzi na pytania dot. naboru, zapotrzebowania i 

ilości wolnych miejsc w przedszkolu jw. oraz opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w 

przedszkolu. 

Siostra Renata Arian –Przedszkole Przy Parafii Miłosierdzia Bożego  w Brzesku poprosiła 

Pana Naczelnika Cierniaka o rozpowszechnienie  np. w Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Brzesku , że Przedszkole  przy Parafii Miłosierdzia  przyjmuje dzieci 

niepełnosprawne by rodzice wiedzieli , że są w gminie takie przedszkola bo rodzice nie wiedzą, 

że jest u nas przedszkole integracyjne. Siostra  przypomniała, że przedszkole jest placówką 

publiczną. Przychodzą rodzice dzieci np. z przedszkola nr 10, którzy o tym nie wiedzieli. Taki 

mamy problem. 

Naczelnik Cierniak odpowiedział, rodzice doskonale wiedza o tym, że w przedszkolu są 

oddziały integracyjne. Poradnia podlega bezpośrednio pod powiat i Siostra może sama to 

zgłosić. Ja mogę tylko grzecznościowo zadzwonić i poprosić ich o to. Ponadto Pan naczelnik 

przedstawił komisji w jaki sposób gmina kontroluje placówki niepubliczne z otrzymanej i 

wykorzystanej dotacji. 
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Inspektor Iwona Burnóg przedstawiła komisji wielkość kwotę przydzielonej dotacji z budżetu 

gminy dla poszczególnych placówek przedszkolnych działających na terenie Gminy Brzesko. 

Radny Jarosław Sorys stwierdził, że należy się cieszyć iż powstała taka liczba nowych 

przedszkoli. Prawa rynku nie do końca są w tej chwili zrównoważone i w przypadku 

przedszkoli, które prowadzi gmina mamy inne oboszczenia i nie możemy na równi konkurować 

z placówkami niepublicznymi. Byłoby najbardziej sprawiedliwe gdybyśmy mogli konkurować 

na jednakowych zasadach i wtedy faktycznie inwencja po jednej , czy po drugiej stronie 

przyciągałaby rodziców dzieci, którzy by wybierali to przedszkole. W tej chwili my jesteśmy 

w tej gorszej sytuacji bo mamy te wymogi o których wspomniał pan naczelnik, które pociągają 

za sobą sprawy finansowe. Na  zadania oświatowe przekazujemy ogromne pieniądze  bo nie 

tylko na przedszkola ale również na szkoły  ale tym samym zabezpieczamy potrzeby  naszych 

mieszkańców. Radny życzył wszystkiego dobrego w dalszej pracy dla wszystkich placówek 

aby dojść do takiego poziomu  byśmy mieli równe szanse przedszkoli niepublicznych z 

przedszkolami samorządowymi. 

W imieniu członków komisji Przewodniczący Bogusław Babicz podziękował obecnym na 

posiedzeniu  dyrektorom placówek przedszkolnych niepublicznych za dobrą współpracę z 

Gminą. 

Siostra Renata Arian  podziękowała komisji i Panu Naczelnikowi Cierniakowi  za bardzo 

dobrą współpracę  i za udzielone dotacje.  

Opinie komisji: 

1. Komisja przyjęła do wiadomości i zapoznała się z informacjami na temat działalności 

w Gminie Brzesko Niepublicznych Przedszkoli i dwóch Przedszkoli  Publicznych  tj. 

Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, im. Św. S. Faustyny w Brzesku 

oraz Publicznego Przedszkola Parafialnego p.w. Bł. Karoliny Kózka w Mokrzyskach i  

ocenia pozytywnie  ich działalność. Głosowano jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje  do Naczelnika Wydziału EKiS o przekazanie informacji  do 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzesku odnośnie funkcjonowania w 

Brzesku przedszkoli  integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi  oraz wywieszenie  

tej informacji na tablicy ogłoszeń w Poradni do wiadomości rodziców. Głosowano 

jednogłośnie 

Naczelnik Józef Cierniak  na kanwie dzisiejszego spotkania w dalszym ciągu wnioskuje o 

rozbudowę przedszkola. Uratujmy i pomnóżmy majątek własny z tego tytułu, że biorąc pod 

uwagę tą dotację   na niepubliczne przedszkola nie jest do końca tak, że ta dotacja idzie tylko 

na dzieci. Dlatego też rozbudujmy przedszkole i niech te środki wrócą do nas, które my dajemy 

i będziemy mieć dodatkowy obiekt. Byliśmy na kontroli i wiemy jak to jest. W tych 

przedszkolach jest dużo dzieci spoza Gminy Brzesko. 

Radny Krzysztof Bogusz zaproponował by zagospodarować na przedszkole  wolne 

pomieszczenia w budynku starej szkoły w Wokowicach. W przedszkolach w Szczepanowie i 

Wokowicach nie ma już wolnego miejsca dla dzieci dlatego radny poddaje ten wniosek pod 

rozwagę. W domu Ludowym w Sterkowcu stoją puste pomieszczenia, które kiedyś były zajęte 

przez zerówkę i można przystosować pomieszczenia dla potrzeb dzieci oddziału 

przedszkolnego tym bardziej, ze można dowozić posiłki ze Szczepanowa. 
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Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział, że  pani dyrektor ze Szczepanowa  stwierdziła, że 

pomieszczenia w Wokowicach są wystarczające, były chętne dzieci ale spoza gminy. 

Ad.4. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. 

Informacje radni otrzymali pocztą elektroniczną. 

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku Roman Gurgul  przedstawił komisji ocenę stanu 

bezpieczeństwa  jw. informacja stanowi załącznik do protokołu. Ponadto pan Komendant  

zwrócił uwagę na fakt, że nie wszystko w szkołach  jest super ale nie jest źle tym bardziej, że 

nauczyciele i dyrektorzy szkół reagują zawsze na nieodpowiednie zachowanie się młodzieży. 

Pan komendant przedstawił komisji dane dot. przestępczości nieletnich w skali powiatu jakie 

są prowadzone ukierunkowania działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej  

w tym uświadamianie małoletnich o grożących im konsekwencjach prawnych  związanych  z 

popełnianymi czynami karalnymi  jak również o sposobach unikania zagrożeń przez młodzież 

oraz przeciwdziałania patologii społecznej. W informacji Pana Komendanta  znalazły się 

również dane  dot. zjawisk patologii społecznej głownie alkoholizmu wśród młodzieży , ilości 

rodzin patologicznych w gminie , narkomanii oraz przebiegu współpracy  policji ze szkołami 

miasta i gminy Brzesko i realizacji Programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa  gdzie w 

jego realizacji  uczestniczy obecnie 8 szkół z czego 5  z terenu Brzeska, przedsięwzięć policji 

na rzecz ograniczania przestępczości nieletnich. 

Radna Barbara Borowiecka  poruszyła temat  potrzeby zmiany oznakowania koło nowej 

Biedronki na osiedlu Jagiełły przy ul. Wyspiańskiego i koło szkoły podstawowej nr 2. 

W dyskusji komisja omówiła temat dot. jazdy przez osoby niepełnoletnie skuterami i motorami  

po osiedla i drogach gminnych bez uprawnień , a tym samym zakłócanie spokoju mieszkańców 

jazdy dzieci do szkoły na rowerach chodnikami oraz potrzeby większej ilości patroli policji. 

Następnie głos zabrali Dyrektorzy Szkół Pan Tomasz Wietecha Dyrektor PG w 

Jadownikach oraz Pani Dorota Wójcik Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w 

Brzesku.  

Pan Tomasz Wietecha Dyrektor PG w Jadownikach przedstawił komisji informacje na 

temat stanu  bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na przykładzie własnej placówki 

Gimnazjum w Jadownikach . Pan dyrektor przybliżył komisji  wykaz zajęć pozalekcyjnych dla 

młodzieży organizowanych w szkołach stwierdził,  że organizacja zajęć pozalekcyjnych  jest 

bardzo ważna jednak wszystko zależy od dziecka  i tego jak wykorzystuje ten wolny czas. 

Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik  przedstawiła  komisji informacje dot. stanu 

bezpieczeństwa w szkołach podstawowych na przykładzie własnej placówki. Pani dyrektor 

poinformowała, że na terenie jej placówki występuje całkowity zakaz przynoszenia do szkoły 

telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. Takie uregulowania 

winny być podjęte przez każdą szkołę. 

Radny  Jarosław Sorys  stwierdził, że propozycja pani dyrektor odnośnie zakazu przynoszenia 

telefonów komórkowych do szkoły jest jak najbardziej słuszna. W taki sposób można połączyć 

jedno z drugim. W dzisiejszych czasach kiedy młodzież nie wyobraża sobie życia bez telefonu 

komórkowego będzie to na pewno trudne ale można spróbować. 
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Dyrektor Tomasz Wietecha  przedstawił komisji jaka została wypracowana u niego w szkole 

procedura korzystania z telefonów komórkowych przez młodzież . Młodzieży należy tłumaczyć 

ponieważ wszystko jest dla ludzi można młodzież wychowywać niekoniecznie wszystkiego im 

zabraniając. Młodzieży należy uświadamiać te zagrożenia konsekwencje takich, a nie innych 

działań bo wprowadzone zakazy nie egzekwowane będą  demoralizacją. 

Radny Bogusław Babicz uważa, że wprowadzenie zakazu przynoszenia do szkoły telefonów 

komórkowych jest bardzo istotny w wychowaniu bo niestety ale dzieci nie mogą obecnie 

normalnie bez nich funkcjonować. W czasie lekcji dzieci są pod opieka szkoły   i bardzo dobrze 

by było gdyby  w szkołach podstawowych  nie przynoszono komórek bo w czasie lekcji nie są 

im wcale do niczego potrzebne. Radny  stwierdził, ze taki zakaz należy ujednolicić i 

wprowadzić do wszystkich szkół przedstawił ponadto  swoje inne spostrzeżenia w zakresie 

bezpieczeństwa dzieci w szkołach. 

Dyrektor PSP Nr 3 w Brzesku Dorota Wójcik  stwierdziła, że przez to iż dzieci korzystają 

nagminnie z telefonów komórkowych i nie wyobrażają sobie życia bez nich  nie tworzą się 

więzi i relacje rówieśnicze pomiędzy uczniami . Dzieci nie umieją ze sobą rozmawiać tylko 

piszą esemesy. Pani dyrektor zwróciła jeszcze uwagę na bardzo ważny aspekt dot. nauki 

reagowania przez małe dzieci w początkowych klasach szkoły podstawowej na zło. Musimy 

dołożyć wszelkich starań  by  małe dzieci wiedziały , że w szkole zawsze otrzymają pomoc i 

ratunek. 

Dyrektor Tomasz Wietecha   na własnym przykładzie  może stwierdzić iż montaż  

monitoringu w budynkach i miejscach  demoralizacji w szkole przynosi skutki bo młodzież wie 

iż jest obserwowana i boi się. Dyrektor zwrócił się z wnioskiem do komisji  o włączenie do 

monitoringu miejskiego kamery  znajdującej się na rogu Sali gimnastycznej gimnazjum w 

Jadownikach. W tym miejscu  zbierają się różne osoby piją alkohol i pala papierosy. 

Komendant Roman Gurgul odpowiedział – nie ma możliwości śledzić na bieżąco z tej 

kamery  ze względu na ograniczony system rejestracji monitoringu. 

Pani Dyrektor Dorota Wójcik przybliżyła komisji w jaki sposób jest monitorowany teren 

wokół szkoły i jak funkcjonuje monitoring w szkole. 

Na zakończenie dyskusji Naczelnik Józef Cierniak stwierdził, iż nie ma bezpośredniego 

zagrożenia w naszych placówkach szkolnych dot. min. zagrożenia narkotykowego , w tym 

przypadku nasze szkoły są bezpieczne. Nic nie zrobimy  bez pomocy rodziców , naszą rolą jest 

wychowywać i tłumaczyć  natomiast to co rodzic przekaże dziecku sam jest najważniejsze. W 

tym miejscu pan naczelnik zwrócił uwagę na obowiązkowe mundurki w szkołach i dobro z tym 

związane. To co my jako gmina i dyrektorzy możemy zrobić jest realizowane poprzez realizacje 

wielu programów o jakich była tutaj mowa min. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, 

jest to wszystko realizowane. 

Przewodniczący Bogusław Babicz – jak wynika z  informacji przekazanych przez pana 

Komendanta  i państwa  dyrektorów, ze drastycznych przypadków zagrożeń nie ma. Są jakieś 

typowe zachowania i wybryki szkolne które zawsze się zdarzały  i rzeczywiście bezpieczeństwo 

naszych dzieci w szkołach jest zapewnione i cieszy iż coraz więcej szkół uczestniczy w tym 

programie bezpieczna szkoła. 
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Po dyskusji wnioski komisji: 

1. Komisja zapoznała się z informacjami o  stanie bezpieczeństwa publicznego placówek 

Oświatowych Gminy Brzesko przedstawionymi przez  Komendanta Powiatowego 

Policji w Brzesku oraz Dyrektorów PSP nr 3 w Brzesku i  PG w Jadownikach   

i pozytywnie ocenia stan bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Głosowano 

jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przeanalizowanie przez  dyrektorów szkół 

możliwości wprowadzenia ujednoliconych zasad korzystania  z telefonów 

komórkowych  przez dzieci w szkołach  podstawowych Gminy Brzesko.  Głosowano 

jednogłośnie 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważenie możliwości  organizacyjnej, 

technicznej i finansowej stworzenia centrum monitoringu w Gminie Brzesko. 

Głosowano jednogłośnie 

Radny Kazimierz Sproski – zwrócił uwagę by wnioski , które zostały przedstawione przez 

dyrektorów  min. o potrzebie stworzenia centrum monitoringu  winny być przedstawione  na 

posiedzeniu zespołu dyrektorów.  

Ad.5. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2014. 

Pani Maria Marek Dyrektor PiMBP w Brzesku  omówiła sprawozdanie finansowe biblioteki 

za rok 2014.Ponadto Pani dyrektor przedstawiła  informacje w sprawie działalności biblioteki 

czym się biblioteka zajmuje  jak również filie biblioteczne ( sprawozdania stanowią załączniki 

pod protokołem sesji z dnia 9 czerwca 2015r.).Dyrektor przedstawiła komisji jak zostały 

rozliczone  przydzielone dotacje finansowe z budżetu gminy na działalność biblioteki jakie są 

koszty utrzymania pomieszczeń biblioteki , wysokość wynagrodzeń  i wydatków osobowych 

pracowników biblioteki , zakup zbiorów, audio buków , książek elektronicznych . W dyskusji 

z udziałem pani dyrektor komisja  omówiła wielkość  dotacji z powiatu dla biblioteki . 

Członkowie komisji uznali, że ta dotacja jest zbyt niska w stosunku do  środków 

przekazywanych z budżetu Gminy Brzesko. Pani dyrektor zawnioskowała by na  kolejny rok 

musi zostać dopisana  do planu biblioteki kwota 30 tysięcy złotych  z przeznaczeniem na remont  

sprzętu np. drukarek , drobne remonty. Minęło już 5 lat i  niektóre rzeczy już wymagają 

remontu.   

Opinia komisji: Komisja pozytywnie  zaopiniowała sprawozdanie  finansowego PiMBP w 

Brzesku za rok 2014. Głosowano jednogłośnie 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber przedstawiła omówiła sprawozdanie finansowe MOK za 

rok 2014. Pani dyrektor przedstawiła wpływy i wydatki budżetowe  ośrodka przybliżyła jakie 

są prowadzone zajęcia  w MOK, organizacja Dni Brzeska, koszty wyjazdów  zespołów na 

koncerty, zagospodarowanie budynku starego MOKU , wypożyczalnia piwnicy brzeskiej na 

spotkania Zarządów Osiedla Kościuszki i Jagiełły, wielkość wynagrodzeń osobowych 

pracowników MOK . Został wykonany kosztorys wygłuszenia 1 Sali na kwotę około 25 tysięcy 

złotych , który jest bardzo potrzebny  z partycypacja pozostałych gmin. 

Radna Barbara Borowiecka poinformowała komisje o kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny komisji rewizyjnej działalności BIM . Kontrola przebiegła sprawnie, dobrze będzie 
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wnioskować o zakup nowego samochodu dla potrzeb MOK. Chodzi o to by artykuły były 

rzetelnie i prawdziwe w BIM by nie było tak, że np. na  komisji są omawiane sprawy inaczej, 

a w BIM czytamy coś innego. Myśli iż miała to być promocja , a nie kompromitacja i to ja 

bardzo zabolało  ale następny numer już był piękny. 

Radny Bogusław Babicz zapytał  jakie BIM przynosi dochody i straty. 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber odpowiedziała , że od roku 2012 kiedy MOK przejął BIM  

otrzymaliśmy dotację większą o kwotę 26.600 złotych. Może nie udaje nam się do końca ale 

chcieliśmy by to czasopismo rejestrowało wydarzenia, a mniej komentowało. Większość 

artykułów jest historyczna dla naszych mieszkańców. Pani dyrektor przybliżyła ile za rok 2014 

wyniósł koszt Bimu około 60 tysięcy, a pozyskaliśmy środków około 30 tysięcy złotych. 

Nakład BIMU 500 egzemplarzy. Zaproponowała radnym by prezentowali w BIM swoje 

artykuły. 

Naczelnik Józef Cierniak  poinformował, że Wydział EKiS posiada część środków na zakup 

nowego samochodu  dla potrzeb dowozu dzieci niepełnosprawnych będzie również z PEFRON 

dlatego też obecny samochód , który jest w bardzo dobrym stanie  serwisowany  możemy 

przekazać dla potrzeb MOKU. 

Po dyskusji komisja wyraziła opinię: 

1. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe MOK w Brzesku za rok 2014. 

Głosowano jednogłośnie 

4. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie  pojazdu dla potrzeb MOK 

w Brzesku w związku z kasacją dotychczasowego samochodu użytkowanego przez 

MOK. Głosowano jednogłośnie  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wsparcie finansowe  projektu  wygłuszenia 

sali muzycznej  użytkowanej przez MOK w Brzesku w RCKB. Głosowano 

jednogłośnie 

Ad.6. Sprawy Bieżące i wolne wnioski. 

W tym miejscu Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło omówiła projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonnego projektu „Pierwszy dzwonek”. Zarząd 

Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 467/15 z dnia 21 kwietnia 2015 r. roku przyjął 

Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzielaniu wsparcia dla uczniów z 

rodzin wielodzietnych 3+ z Województwa Małopolskiego w zakresie zwiększania szans 

edukacyjnych. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych 

i pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników dla uczniów z rodzin wielodzietnych 

3+, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, w których co najmniej jedno dziecko jest 

uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. W celu realizacji 

projektu „Pierwszy dzwonek” przez Gminę Brzesko konieczne jest opracowanie i przyjęcie 

programu osłonowego, w którym określone zostaną zasady udzielania wsparcia w ramach 

projektu dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko. 

Wobec powyższego należy uznać uchwałę za zasadną i konieczną. W wyniku tego programu 

pomoc otrzyma około  297 dzieci. 
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Przewodniczący Bogusław Babicz  stwierdził, ze uchwała jest bardzo potrzebna i dobrze, ze 

około 300 dzieci  i rodzin  otrzyma pomoc finansową. 

Opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu „ Pierwszy dzwonek”. 

Naczelnik Józef Cierniak poinformował komisje, że przekaże drogą elektroniczną 

sprawozdanie z działalności Szkoły Muzycznej za rok 2014. 

Radny Jarosław Sorys – zapytał w temacie dowozu dzieci z Wokowic do Szczepanowa, kto 

to dowozi. 

Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział dzieci z Wokowic do Szczepanowa  dowozi  nasza 

Spółka MPK , są plany by przekazać im szkolny gimbus  by była całkiem na utrzymaniu 

Szczepanowa. Wokowice maja bardzo dobre warunki jeśli chodzi o dowóz dzieci do 

Szczepanowa. W ostatnim czasie coraz więcej dzieci jest przenoszonych ze Sterkowca do 

Szczepanowa i przedszkola również. W szkole w Sterkowcu jest 52 dzieci. 

Następnie Pan Naczelnik  ustosunkował się do wniosku radnego Bogusza w sprawie 

propozycji rozbudowy przedszkola w Starkowcu i Wokowicach. Skoro w Szczepanowie będzie 

autobus to nie widzi innej możliwości tylko nawet dowożenie dzieci do przedszkola w 

Szczepanowie. Obiekt,  który znajduje się w tej chwili w Wokowicach wogóle nie nadaje się 

na pomieszczenia oświatowe. 

Radna Maria Kądziołka – uważa, ze należy najpierw sprawdzić, czy będzie więcej dzieci i 

potrzebne jest dodatkowe pomieszczenie. Pomieszczenia te są nie na jednym poziomie i należy 

to rozważyć. Najpierw należy jednak rozeznać, czy będzie na tyle dzieci by to zrobić. 

Naczelnik Józef Cierniak – na kolejne posiedzenie komisji taka informacja zostanie komisji 

przedstawiona.Za dwa lata  przychodzą do przedszkoli 3, 5 letnie dzieci dlatego cały czas mówi 

by przygotować najpierw przedszkole nr 4 i szykujmy dokumentacje na przedszkole nr 10 dla 

tych dzieci. Rozbudowujmy nasze placówki  niech te środki do nas wracają. 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone. 

Obrady trwały od godz. 8.00- 14.00 

Przewodniczący 

           Komisji  Oświaty Kultury i Sportu 

            Rady  Miejskiej w Brzesku  

             mgr Bogusław Babicz 

 

 

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


