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:' , PROTOKOL Nr 13/2015

Z posiedzenia Komisji OSwiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu

11 grudnia 2015 r. w sali budynku Domu Ludowego w Sterkowcu

W posiedzeniu Komisji O5wiaty, Kultury i Sportu udzial wzigli czlonkowie komisji oraz

zaproszone na posiedzenie, wedlug zalqczonej listy obecnosci. Posiedzeniu pzewodniczyl

radny Boguslaw Babicz Przewodniczqcy Komisji OKiS.

Komisja O6wiaty, Kultury i Sportu obradowala w skladzie:

1. Radny Boguslaw Babicz - Przewodniczqcy Komisjl;
2. Radna Maria Kgdziolka - czlonek komisji;
3. Radna Barbara Borowiecka - czlonek Komisji;
4. Radny Franciszek Brzyk - czlonek Komisji;
5. Radny Kazimierz Sproski - czlonek Komisji;
6. Radny Krzysztof Bogusz - czlonek komisji;
7. Radny Jaroslaw Sorys - czlonek komisji.

Ponadto w posiedzeniu udzial wzigli:
1. Naczelnik J6zef Cierniak - Wydzial Edukacji Kultury i Sportu;
2. Przewodniczqcy Rady Krzysztot Ojczyk;
3. Dyrektor Przedszkola w Jadownikach Marta toboda;
4. Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha;
5. Dyrektor PSP Nr 2 w Jadownikach Jolanta Latocha
6. Zwi4zek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Jewula;

Posiedzenie Komisji O6wiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Baesku otworzyl

i pzewodniczyl Paewodniczqcy komisji OK|S Radny Boguslaw Babcicz. Na podstawie listy

obecno6ci stwierdzil prawomocno6i obrad komisji. Lista obecnoSci stanowi zalqcznik nr l do

protokolu.

Przewodniczqcy komisji pzedstawil proponowany pozqdek obrad wraz z poprawkq.

Zaproponowal dodatkowy punkt na przyjecie planu pracy uwag brak.

PROPONOWANY PORZADEK pOSIEDZENTA :

1. Analiza projektu Bud2etu Gminy Bzesko na rok 2016.

2. Informada o planowanym powolaniu Zespol6w Szkolno - Pzedszkolnych na terenie Gminy

Bzesko.

3. PrzyjQcie planu pracy na rok 2016.

4. Sprawy bie2qce i wolne wnioski rozpatzenie pism skierowanych do komisji iprojekt6w
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uchwal na sesjQ RM w miesiqcu

Projekty uchwal otrzymali radni w wersji elektronicznej.

Ad. l Analiza projeltu Budietu Gminy Brzesko na rok 2016.

grudniu br.

Skarbnik Gminy C,elina tanocha, om6wila projekt uchwaly w sprawie Bud2etu Gminy

Bzesko na rok 2016. Pzedstawila dochody i proponowane wydatki bud2etowe oraz udzielila

odpowiedzi na zlo2one paez radnych zapytania dot. proponowanych wydatk6w bud2etowych

w zakresie zada6.

Pzewodniczqry komisji Boguslaw Babicz, zapytal w sprawie Srodk6w finansowych na

Mlodzie2owq Rade Gminy oraz zapytal w sprawie spzedazy dzialek na ul. Jasnej/ Wiejskiej.

W dyskusji poruszono temat zespolu obslugi pzedszkoli. Skarbnik Gminy Celina tinocha wraz

z Naczelnikiem J6zefem Cierniakiem wyjaSnila i om6wila sprawq.

Komisja wysluchala sprawozdania Pani Skarbnik Gminy ipo analizie paedlo2onego projeku

Bud2etu Gminy na rok 2016 przyjela So do wiadomoSci. G}osowano jednoglosnie.

Ad. 2. Informacja o planowanym powolaniu Zespolrow Szkolno - Przedszkolnych

na ter€nie Gminy Brzesko.

Pzewodniczqcy Rady poinformowal, 2e prawdopodobnie z ustawy bgdq twozone zespoly

szkolno-pzedvkolne z istniejqcych oddzial6w. Wyja6nil, 2e jest wypracowywana koncepda na

bazie Gimna4um w Jadownikach, Szkoly Podstawowej Nr 2 w Jadownikach oraz oddzialu

pzedszkolnego wyniesionego z ul. Wschodniej w Jadownikach. Przedstawil, 2e jest pozytywne

nastawienie dyrektor6w Vch plac6wek.

Naczelnik EKiS J6zef Cierniak, wyjaSnit, 2e ten temat omawiany jest od kilku la! odbyly siq

wizje lokalne, rozmowy z dyreKorami- wiemy, 2e liczba oddzial6w w Gimnazjum

w Jadownikach spadla do 12 oddzial6w oraz biorqc pod uwagq warunki pzedvkola na

ul. Wschodniej. Propozyqa utworzenia i wykorzystania bazy jaka jest tj. pod jednym

dyrektorem bylo Gimnazjum, Szkoia Podstawowa i Paedszkole. Byla by stwozona odrqbno56

Rad Pedagogicznych, dyrektorzy opracujE sobie sami statut.

Dyrektor PSP Nr 2 w Jadownikach Jolanta Latocha, pzedstawila swoje zdanie oraz sprawy

organizaryjne.
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Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Tomasz Wietecha, om6wil organizaqq wraz

z rozmieszczeniem oraz dostosowaniem sal. Pzedstawil techniczne rozwiEzania adaptacji

kotlowni.

Dyrektor Pzedszkola w Jadownikach Marta toboda stwierdzila, 2e przyvlo6clowo

i perspektywicznie w Jadownikach musi byt wiqksza liczba oddzial6w dzieci w pzedszkolach.

Zespol liczyl by obecnie 4L2 ueni6w wraz z pzedszkolakami.

Burmisttz Bzeska Gzegorz Wawryka, wyjasnil, 2e zorganizuje spotkanie, aby opracowa6

koncepcje wraz kosztami. Podziqkowal dyrektorom, za zgodq oraz spokojny dialog.

Po wysluchaniu DyreKor6w Publicznego Gimna4um w Jadownikach, Publicznej Szkoly

Podstawowej Nr 2 w ladownikach i Publicznego Pzedszkola w Jadownikach, komisja

pozytywnie opiniuje projekt utwoeenia Zespolu Szkolno-Pzedszkolnego na bazie Publicznego

Gimnazjum w Jadownikach, Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2 w Jadownikach i oddzialu

wyniesionego Publicznego Pzedszkola z ul. Wschodniej w ladownikach i wnioskuje do

Burmishza Bzeska o podjqcie niezwlocznych dzialari prawnych celem utworzenia Zespolu

Szkolno-Pzedszkolnego od 1 wrze6nia 2016 roku. G}osowano jednogtoSnie.

Ad. 3 Przyjgcie planu pracy na rok 2016.

PeewodniczAcy komisji Boguslaw Babicz pzedstawil plan pracy czlonkom komisji. Po analizie

wfiz z zaprcponowanymi poprawkami pzez czlonk6w komisji payjqla plan jednoglo6nie.

Ad.4 Sprawy bieiqce i wolne wnioski rozpatrzenae pism skierowanych do komisji

i proiekt6w uchwal na sesjq RM w miesiqcu grudniu br.

Przewodniczqcy komisji odczytal pismo skierowane na komisjq Centrum Rozwoju Dziecka

,,Staryjkowo".

Pzedstawiciel Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej, wyjaSnita sprawQ dot. prowadzenia

2lobk6w.

Komisja zapoznala sig i przyjqla do wiadomo5ci pismo Centrum Rozwoju Dziecka ,.Stacyjkowo"

oraz wysluchala wyja6niefi pracownika Miejskiego O6rodka Pomory Spolecznej w Bzesku

iwnioskuje do Pzewodniczqcego Rady Miejskiej w Beesku o pzekazanie tego pisma r6wnle2

do zaopiniowania komisji Zdrowia, Pomocy Spolecznej i Rodziny. Gl,osowano jednogl,o6nie.
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Pzewodniczqcy komisji poinformowal,2e zgodnie ze sugestiq na ostatnim posiedzeniu komisji

m. in Pani Prezes ZNP kt6ra zawnioskowala, aby podjqi uchwalq w sprawie zmian dodatk6w

motywacyjnych nauczycieli. Wyja5nil, i2 Naczelnik EKIS ma wstQpnie przygotowany projek

uchwaly, lecz nie zostanie jeszcze podjQty na najbli2szej sesji. Radni otrzymajq projekt uchwaty

dot. zmian do zapoznania siq z tre6ciq a zostanie on om6wiony na nastepnym posiedzeniu

komisji.

Prezes ZNP oddzial Bzesko Helena Jewula, zaapelowala o sluszno6ci podjqcia takiej uchwaly.

Naczelnik EKiS J6zef Ciernia( dokonal om6wienia i przeanalizowania uchwal o6wiatowych w

sprawach: trybu udzielania i rozliczania dotaqi dla publicznych i niepublicznych szkol,

paedszkoli oddzial6w pzedszkolnych szk6l podstawowych i innych form wychowania

pzedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Baesko oraz trybu i zakresu kontroli

prawidlowo5ci pobrania iwykorzystania oraz ustalenia oplat za Swiadczenia udzielania pzez

pzedszkola oraz cd,dzialy pzedszkolne pzy szkolach, dla kt6rych organem prowadzEcym jest

Gmina Bzesko;

Nastqpnie Pzewodniczqcy Rady Kzysztof Ojczylt pzedstawil i om6wil projekt uchwaly

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bzesko. WyjaSnil jakie naniesione sq poprawki

w projekcie. Poprawki sq przygotowane w celu usprawnienla dzialania.

Sekretaz Gminy Stanislaw Sule(

Radna Barbara Borowiecka, pzedstawila swoje wqtpliwo5ci co do nagrywania komisji wideo

online.

Pzewodniczqcy Rady Krzysztof Ojczyk, wyjainil, 2e nie ma takich zapisow w nowym statucie.

Przebieg komisji jest nagrywany dyktafon i nagranie bqdzie zalqcznikiem do protokolu.

Radna Maria Kqdziolka, wyrazila swoje zdanie w temacie transmisji online z posiedzeri rady.

Jej zdaniem zar6wno sesja jak i komisja powinna byi transmitowana online.

Paewodniczqcy komisji zasugerowal,2e ka2dy przewodniczqcy danej komisji bqdzie m6gl

zaderydowa6.

Dokonano poprawek w projekcie uchwaly.

Komisja zaopiniowala pozfiwnie jednoglo5nie nastqpujEce projekty uchwal:

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkol,

pzedszkoli oddzial6w pzedszkolnych szkol podstawowych i innych form wychowania

pzedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Brzesko oraz trybu i zakresu kontroll

prawidlowo6ci pobrania i wykorzystania dotadi;

- w sprawie ustalenia oplat za 6wiadczenia udzielania przez pzedszkola oraz oddzialy

pzedszkolne przy szkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Bzesko;

- w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bzesko wraz z naniesionyml pzez komisje poprawkami;
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Komisja wnioskuje do Burmistza Bzeska o niezwloczne pfledstawienie informacji pocztE

elektronicznE na temat jakie projekty zostaly zlo2one pzez jednostki organizaryjne Gminy

Bzesko na konkursy organizowane pzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Glosowano jednoglo5nie.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Bzeska o umo2liwienie prowadzenia

w Wokowicach pzez Stowarzyszenie z pzekazaniem Srodk6w finansowych na

Gl,osowano jednoglo5nie.

Radny Krzysztof Bogusz, poruszyl sprawg glosowania nad budzetem obywatelskim.

Sekretaz Gminy Stanislaw Sule( zlo2yl wyja6nienia w tej kwestii.

Po wyczerpaniu pozqdku posiedzenia Przewodniczqcy Komisji Boguslaw

podzigkowal wszystkim za udzial i zamknql posiedzenie.

Posiedzenie trwalo od godziny Smdo godziny I2o'.

5wietliry

ten cel.

Babicz
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