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PROTOKÓŁ Nr 7/2017 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku  

 

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu udział wzięli członkowie 

komisji oraz zaproszeni 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 Barbara Borowiecka -  członek Komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

4. Radny Kazimierz Sproski – członek Komisji; 

5. Radny Krzysztof Bogusz – członek komisji; 

6. Radny Jarosław Sorys – członek komisji. 

 

Nieobecna radna Maria Kądziołka.  

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 
• Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

• Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak 

• Z-ca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzesku- Piotr Podłęcki 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bogusław Babicz. 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek przegłosowano 

jednogłośnie, jak niżej: 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA 

1. Analiza sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016  

w zakresie zadań oświatowych. 

2. Informacja na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży  

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 
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3. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych  

i gimnazjów Gminy Brzesko. 

4. Bieżąca informacja na temat wdrożenia reformy systemu oświaty – nowego 

ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko. 

5. Przyjęcie  protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 25 kwietnia 

2017 oraz 23 maja 2017 r.( Protokoły są dostępne do wglądu w BRM – 

wszelkie uwagi do protokołu proszę zgłaszać do dnia posiedzenia 

komisji). 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji i  projektów uchwał. 

Ad.1 Analiza sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016  

w zakresie zadań oświatowych. 

Celina Łanocha Skarbnik Gminy, omówiła realizację Budżetu Gminy dot. 

zadań oświatowych. Ogółem wydatki na oświatę stanowiły 46% wydatków 

całego budżetu Gminy Brzesko. Plan - 54.877.359,59 zł.  

Realizacja- 54.340.023,20 zł., tj. 99,02 %.  

Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że na komisji rewizyjnej, 

pozytywnie zaopiniowano realizację Budżetu Gminy i również 

zaopiniowano pozytywnie przez RIO.  

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium 

dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko na rok 

2016. 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Brzeska z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzesko 

na rok 2016.  

Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów. 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia mienia przekształcanych i włączanych gimnazjów.  

Następnie Przewodniczący komisji B. Babicz odczytał pismo Publicznego 

Gimnazjum Nr 1 w Brzesku dot. dodatkowych środków na doposażenie sal 

lekcyjnych.  

Następnie przybył Pan Piotr Podłęcki, który został Wicedyrektor PG Nr 1  

w Brzesku. Wyjaśnił, że pismo zostało oparte tym, iż gimnazjum zostanie 
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przekształcone w szkołę podstawową. Środki, które zostały oszacowane w/w 

piśmie przeznaczone są na zakup ławek oraz krzeseł, ponieważ muszą być 

dostosowane dla młodszych dzieci. Te które posiadają nie mają możliwości 

regulacji.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że wpływa wiele wniosków ze 

szkół, one są rozpatrywane w miarę możliwości. Na te niezbędne rzeczy 

zabezpieczane są środki finansowe.  

 

Komisja zapoznała się z pismem V-ce Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1  

w Brzesku dotyczącym przyznania dodatkowych środków w związku  

z  przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w PSP Nr 1 i pozytywnie opiniuje ten 

wniosek. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.2 Informacja na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży  

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

Dyrektor MOK Małgorzata Cuber, przekazała wersje papierową-kalendarz 

odbywających się zajęć w okresie wakacji przez MOK w Brzesku. Brak jej 

obecności spowodowany był otwarciem Muzeum Regionalnego w Brzesku.  

Na posiedzenie przybyły Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Brzesku Karina Legutek oraz przedstawiciel MOPS w Brzesku, które omówiły 

harmonogram i formy zajęć planowanych przez ich placówki. Następnie 

informacje dot. organizowania zajęć w czasie wakacji przez publiczne szkoły 

również przedstawił Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak.  

Komisja wysłuchała informacji na temat form planowanego wypoczynku dzieci  

i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko  MOK, MOPS oraz Wydział EKiS 

UM w Brzesku i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.3 Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych  

i gimnazjów Gminy Brzesko. Ad.4 Bieżąca informacja na temat wdrożenia reformy 

systemu oświaty – nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko. 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił następujące informacje: 
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- 23 arkusze organizacyjne zostały zebrane i przekazane do Kuratora Oświaty 

Małopolskiego w Tarnowie; 

- zostaje zwolniony jeden nauczyciel z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku  

- omówił bieżącą informację dot. Gimnazjum Nr 1 w Brzesku oraz Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Sterkowcu.  

- żywienia dzieci poprzez catering  

 

Po dyskusji i analizie podjęto następujący wniosek: 

Komisja zapoznała się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych  

i gimnazjów Gminy Brzesko na rok szkolny 2017/2018 oraz dodatkowymi 

wyjaśnieniami przedstawionymi przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu UM w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja wysłuchała bieżącej informacji na temat wdrożenia reformy systemu 

oświaty na terenie Gminy Brzesko przedstawionej przez Naczelnika Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu UM w Brzesku wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami na 

ten temat i przyjęła ją do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.5 Przyjęcie  protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 25 kwietnia 

2017 oraz 23 maja 2017 r. 

Komisja przyjęła protokół jednogłośnie z dnia 25 kwietnia 2017r oraz przyjęła 

protokół z dnia 23 maja 2017r. głosami: 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji 

i  projektów uchwał. 

Przewodniczący komisji B. Babicz, odczytał pismo/ opinię prawną radcy 

prawnego dot. budżetu obywatelskiego. 

 

Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że zakupiono program głosowania 

budżetu obywatelskiego, po pierwszym głosowaniu wniesiono uwagi. Komisji 

oświaty przygotowała rozwiązanie. Następnie przekazane do komisji Spraw 

Obywatelskich do zatwierdzenia i przekazania do urzędu do wdrożenia. Nie 

było to zrealizowane. Fundusz sołecki przegłosowany na 2018r. Musi się podjąć 

uchwałę tak jak zostało przedstawione w opinii, rozdzielając część z funduszu 

sołeckiego część na osiedla. Proponuje wniosek.  
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Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że założenie jest takie, aby nikt nie 

został poszkodowany. Jeśli chodzi o środki z funduszu sołeckiego jest 

możliwość odzyskania części pieniędzy. Jest to forma gospodarności  

i szanowania tych pieniędzy, które się wydaje. Mieszkańcy miasta też nie 

mogą zostać pokrzywdzeni. Równa pula zostaje rozdana.  

 

Radny Jarosław Sorys, wyjaśnił, że bez zgody sołtysów nie da się tego zrobić. 

Aby była zgoda to należy się przyglądnąć również pracy sołtysów i podejścia 

ich do pracy od wielu lat. Mało jest dziś kandydatów i chętnych, aby zostać 

sołtysem. Wyjaśnił dodatkowo, że nie jest jedynie przekonany za budżetem 

obywatelskim tylko dla miasta. Dodał, żeby iść w tym kierunku aby był budżet 

sołecki i budżet obywatelski.  

 

Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, że fundusz sołecki nie działa rok 

a budżet obywatelski był tylko raz. Nie da się kogoś zmuszać jeśli sami 

sołtysi głosują i mówią, że jest to problem. Budżet obywatelski jest kwestią 

mobilizacji mieszkańców.  

 

Po analizie i dyskusji podjęto następujący wniosek: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o opracowanie do końca sierpnia 2017r 

zasad tworzenia budżetu obywatelskiego na rok 2018 przy założeniu podziału 

środków proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej. 

Głosowano: 5 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Jeden radny nie głosował.  

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny 11:30 do godziny 14:00
 
 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 


