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PROTOKÓŁ Nr 9/2017 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
25 września 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; 

7. Radna Maria Kądziołka- członek komisji. 

 

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

• Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak 

• Dyrektor PiMBP Karina Legutek 

• Pani Krystyna Barbara Serwin 

• Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku Krzysztof Ojczyk; 

 

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 wykonania budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 2017 r. 

2. Analiza stanu funkcjonowania i potrzeb w publicznych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Brzesko. 
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3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 lipca 

oraz 25 sierpnia 2017 r.( Protokoły  są wyłożone do wglądu w BRM w 

Brzesku p.nr.13.) 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do 

komisji i  projektów uchwał.  

Na posiedzenie przybyła Pani Barbara Krystyna Serwin Stowarzyszenie Brzeskich 

Amazonek oraz Dyrektor PiMBP w Brzesku Karina Legutek. 

Dokonano omówienia sprawy budynku oraz lokalu na ul. Puszkina 4 w Brzesku.  

Pani Barbara Krystyna Serwin Stowarzyszenie Brzeskich Amazonek, 

poinformowała, że zajęcia mają z Panią M.R tylko w jeden dzień tygodnia, 

jako stowarzyszenie a nie jest to ich siedziba. Natomiast płacą dość wysokie 

koszty czynszu wynajmu tego lokalu. Zwróciła się, aby w jakiś sposób formalny 

poszerzyć zakres działalności PiMBP o działalność senioralną.   

Dyrektor PiMBP Karina Legutko, wyjaśniła, że dwa stowarzyszenia korzystają 

z tego lokalu. Rocznie około tysiąca złotych jedno stowarzyszenie płaci za 

media. Rachunki są wystawiane raz na dwa miesiące.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, wyjaśnił, że należało by zastanowić 

się pod względem prawnym nad zmianą statutu PiMBP.  

Po dyskusji i analizie podjęto wniosek o następującej treści:  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska oraz Dyrektor PiMBP w Brzesku  

o przedstawienie propozycji odpowiedniej zmiany w statucie biblioteki, które  

umożliwiłyby finansowanie przez bibliotekę, kosztów utrzymania budynku na  

ul. Puszkina 4 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.1 Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 2017 r. 

Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia dochodów, wydatków 

bieżących za pierwsze półrocze 2017 roku. Następnie omówiono sprawę sprzedaży 

działek oraz informacji dotyczącej mieszkalnictwa.  

Po dyskusji i analizie podjęto opnie: 
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Komisja zapoznała się z wykonaniem budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 

2017 i przyjęła do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.  

Ad.2 Analiza stanu funkcjonowania i potrzeb w publicznych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz przywitał obecną na komisji p.o 

Dyrektor PSP w Sterkowcu Marię Dąbrowę-Legutko. Poinformował, że Dyrektor 

skierowała pismo na komisję, które odczytał członkom komisji a dotyczyło 

dofinansowania do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole.  

p.o Dyrektor Maria Dąbrowa-Legutko- wyjaśniła, że obecnie jest 72 uczniów  

w szkole, razem z oddziałem zerowym. W przedszkolu jest 19 dzieci od 4-6 

lat. Wyjaśniła, że bardzo jest potrzebne dofinansowanie do wykonania tego 

podjazdu. Koszt tego podjazdu jest około 40.000,00 zł. brakuje 20.000,00 zł. 

W klasie siódmej jest troje dzieci.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, poinformował, że w ubiegłym roku 

zostały przekazane środki finansowe na remont placówki w PSP w Sterkowcu. 

Obecnie warunki są lepsze niż np. w Przedszkolu Nr3, patrząc na liczbę 

dzieci. Wyjaśnił, że podjazd jest całkowicie na zewnątrz. Te drzwi są 

zamknięte całkowicie na dzień dzisiejszy. Nie widzi konieczności wykonania 

tego w tym roku, kiedy borykają się ze środkami finansowymi. Obecnie roboty 

budowlane nie należą do tanich rzeczy. Są w Brzesku trzy przedszkola 

integracyjne, bardzo dobrze do tego przygotowane. Mimo tego, Dyrektorzy za 

wszelką cenę, chcą takiego ucznia do swojej placówki, lecz nikt się nie 

zastanowi nad tym co on osiągnie w takim oddziale ogólnodostępnym, gdzie nie 

ma żadnych dodatkowych gabinetów do pracy z takim dzieckiem. Dodatkowo 

wyjaśnił, że są większe potrzeby w innych placówkach.  

p.o Dyrektor Maria Dąbrowa- Legutko, wyjaśniła, że jest to również wyjście 

ewakuacyjne. Wejście jest bardzo wąskie, a dzieci będzie więcej.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że pół roku temu 

zapewniano, że będzie 15 dzieci więcej w szkole. Okazało się, że dzieci 

poszły do Maszkienic. Naczelnik zasugerował, żeby nie używać argumentu do 

komisji, iż dzieci będzie więcej. Kwestia ile dzieci będzie to jest decyzja 

tylko i wyłącznie rodzica. Obecnie jest 33 dzieci z obwodu w szkole a łącznie 
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53 dzieci. Ta szkoła obecnie jest najdroższa w gminie. Około 300 tysięcy 

jest dotacja na wszystkich uczniów w szkole a budżet jest w granicach 

1 300.000,00 zł. Gmina z własnych dochodów milion złotych dokłada.  

Radny Krzysztof Bogusz, poinformował, że w ubiegłym roku były rozmowy dot. 

tego podjazdu i były koncepcje wykonania. Wyjaśnił, że można pozyskać 

dodatkowo fundusze z PEFRON-u.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że są środki finansowe które 

miały być przekazane na chodnik przy drodze powiatowej w Sterkowcu. Obecnie 

kwestia chodnika powiatowego jest już prawdopodobnie nieaktualna. Aby te 

środki nie przepadły można było je przekazać właśnie na szkołę.  

Radny Krzysztof Bogusz, odpowiedział, że porozmawia z Panią Sołtys w tej 

kwestii.  

Radny Jarosław Sorys, wyjaśnił, że dwa lata temu miał sytuacje dot. dziecka 

niepełnosprawnego w swojej miejscowości. Babcia przejęła opiekę nad tym 

dzieckiem i zwróciła się do radnego o wsparcie przyjęcia dziecka do 

przedszkola do Jadownik, aby miała blisko. Doradził, że jeśli to dziecko ma 

jakąś dysfunkcje, więc to specjaliści powinni się zająć opieką tego dziecka. 

Nie koniecznie najlepszy nauczyciel w normalnym przedszkolu da sobie radę z 

takim dzieckiem. Skierował tą babcie do Dyrektor Przedszkola Nr 10, gdzie 

jest oddział integracyjny. Po dwóch latach stwierdził, że ile razy spotka tą 

babcię, tyle razy dziękuje mu za to, że skierował ją do przedszkola 

specjalistycznego, gdzie pracują specjaliści. To dziecko obecnie zrobiło 

duże postępy.  

p.o Dyrektor Maria Dąbrowa- Legutko odpowiedziała, że zasięgała już 

informacji w kwestii dofinansowania i obecnie PREFRON nie posiada już 

środków. Natomiast widzi pilną potrzebę wykonania tego podjazdu.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, wyjaśnił, że sprawa jest dosyć ważna 

skoro jednak odpowiednie środki już częściowo zostały włożone. Warto zatem 

szkołę doposażyć w podjazd. Takie podjazdy są wymagane przez różne instytucje 

i przepisy. 
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozważnie możliwości dofinansowania 

wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej  

w Sterkowcu w bieżącym roku szkolnym. Głosowano jednogłośnie.  

Następnie Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, rozdał członkom komisji 

zestawienie danych liczbowych szkół w roku szkolnym 2017/2018.  

 

Radny Kazimierz Sproski, wyjaśnił, że pewne rzeczy w tym zestawieniu nie 

zgadzają się mu. Nie rozumie tabelki nr 21. Liczba uczniów z obwodu, czy ma 

to rozumieć jako realizujących obowiązek szkolny w danej szkole?! Jak ma 

rozumieć sytuacje, że w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jadownikach jest dzieci 

wszystkich 302 a w nich jest 345?!  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że powinno do tej szkoły 

chodzić 345 dzieci.  

 

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że w takim razie nadal jest źle. Mamy 

w naszych szkołach określoną liczbę dzieci jest 3278. Zatem liczba dzieci  

 obwodzie powinna oscylować w tej samej granicy, czyli tej samej liczbie,  

a nie 476 prawie 500 różnica. To co jest w szkole powinno być tak samo  

w obwodzie.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że każda placówka ma obwód. 

W obwodzie jest przykładowo 100 dzieci, które powinno uczęszczać do danej 

szkoły. Okazuje się, że z tego obwodu uczęszcza 70 dzieci a reszta dzieci 

jest w innych obwodach. W związku z tym dlatego ta liczba jest większa ze 

względu na to, że jest brane pod uwagę obwód PSP Nr 2, te dzieci są już 

liczone jako spoza obwodu.  

 

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wyjaśnił, że jest rzeczywiście zbyt duża 

różnica.  

 

Radny Kazimierz Sproski, poinformował, że są błędy w otrzymanym zestawieniu.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że rzeczywiście jest 

błąd w zestawieniu. Wyjaśnił, że poprawi na następne posiedzenie komisji. 

Następnie poinformował, że na dzień rozpoczęcia roku szkolnego nie było 
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żadnych problemów w żadnej placówce. Należy wziąć pod uwagę, że jest 

dopełnianie w szkołach z innych placówek. Tylko jeden nauczyciel został 

zwolniony. Na przykład w PSP Nr 1 z Gimnazjum Nr 1 oraz w Gimnazjum Nr 2 

część uzupełnia nauczycielami w PSP Nr 2. Odnośnie wyposażenia w placówkach: 

- w PSP NR 1 jeden oddział pierwszej klasy: 

- PSP Nr 2 dwa oddziały ”zerówka”, dwa oddziały dzieci 3,4,5 letnich i jest 

jeszcze parę miejsc wolnych.  

- dowóz dzieci został zorganizowany, dostosowany do potrzeb. Dziś ma 

spotkanie z Dyrektorami Szkół w Szczepanowie, Sterkowcu z prezesem MPK by 

rozwiązać problem. W okresie zimowym będzie wydłużone drogi dowozu  

w Szczepanowie oraz Okocimiu ze względu na warunki.  

- szkoły gimnazjalne, zostały przekazane właściwym dyrektorom, najgorsza 

sytuacja jest jeszcze z osobnymi budżetami gimnazjów oraz szkół podstawowych. 

- w PSP Nr 2 z okazji Święta Edukacji, odbędzie się oficjalne otwarcie 

oddziału przedszkolnego.  

 

Radny Kazimierz Sproski, poruszył kwestię etatów w złożonym zestawieniu. 

Ponownie nie rozumie tabel dotyczących zatrudnienia w placówkach oświatowych, 

które zostały przedstawione.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że to dotyczy nauczycieli, 

którzy pracują na półetatu np. w PSP Nr 3 w Brzesku, ma 2h lekcji np. 

geografii i musi być wykazany, że jest zatrudniony w PSP Nr 3 a drugie pół 

etatu ma np. w PSP Nr 1 w Brzesku i tam również jest zatrudniony i wykazany  

w tej tabelce.  

 

Radny Kazimierz Sporski, zapytał ilu jest zatrudnionych nauczycieli na 

ułamkowych etatach. 

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że na następne posiedzenie 

komisji przedstawi szczegółowo liczbę etatów w poszczególnych placówkach 

oświatowych.  

 

Radny Kazimierz Sporski, zapytał czy już wiadomo jakie będzie finansowanie 

oświaty, system subwencji.  
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Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że nic nie wie. Są 

różne propozycje jedynie zmian karty nauczyciela.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że będzie gorzej ze 

subwencją, ponieważ zapowiedziane są podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 

2018.  

 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionych przez Naczelnika EKiS o stanie 

funkcjonowania i potrzeb w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Brzesko i przyjmuje informacje do wiadomości.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 18 lipca oraz 

25 sierpnia 2017 r. 

Protokół z dnia 18 lipca 2017r.jednogłośnie przyjęty.  

Protokół z dnia 25 sierpnia 2017r. jednogłośnie przyjęty.  

Ad.4 Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji 

i  projektów uchwał.,  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, odczytał pismo (wniosek) Dyrektora 

BOSiR w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników BOSiR.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że jest to pokłosie tego 

co radni usłyszeli na ostatniej sesji oraz to co występuje w mediach. Od 

kilku lat są te wnioski. Inicjatorem zmian w planie budżetowym jest Burmistrz 

Brzeska. Od 8 lat dyrektor BOSiR składa ten wniosek, lecz w projekcie budżetu 

nigdy nie został uwzględniony. Nie wierzy, że radni by się przeciwstawili 

gdyby taki zapis w budżecie się znalazł. Owe pismo ma charakter informacyjny. 

Komisje, radni mogą zaproponować zmiany ale opiera się to na tym, że komuś 

należy wziąć a komuś dać. Nie możemy zwiększyć zadłużenia. Możemy wskazać, 

że podatku jakiegoś będziemy mieć więcej i przyjąć planowanie, choć ono musi 

się opierać na realiach.  
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Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, stwierdził, że skoro tyle lat nie 

było podwyżek płac, było by to zasadne, jeśli się znajdą takie możliwości.  

 

Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że pieniądze biorą się z podatków. Jeśli 

przychodzi do omówienia podatków, wówczas nikt nie podniesie ręki o jednego 

grosza.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że jeśli nie podniesie 

to prawda jest taka, że tych podwyżek nie będzie skądś wziąć.  

 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poinformował, że w przypadku zawodu 

nauczyciel, ta grupa posiada regulacje prawne. Jest to niesprawiedliwe, że 

pewne grupy zawodowe z ustawy należą im się podwyżki, gmina musi znaleźć 

środki a inni są „rzuceni” na pastwę gminy.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, odpowiedział, że w ubiegłej kadencji 

były podwyżki dla obsługi.  

 

Radna Barbara Borowiecka, wyjaśniła, że komisja oświaty w miesiącu lipcu 

odbyła wizję lokalną w obiekcie sportowym BOSiR. Odbyto rozmowę na temat 

problemów, które wystąpiły na basenie i Dyrektor nie zwrócił się do komisji 

z takim wnioskiem do zaopiniowania przez komisje.  

 

Radny Franciszek Brzyk, odpowiedział, że generalnie Dyrektor wówczas zwracał 

uwagę na to, że zaproponował ratownikom i uważa że bardzo rozsądnie postąpił, 

iż przy okazji regulacji tych spraw dał im możliwość dodatkowego zarobku, 

zgodnie z prawem i to całkiem godziwych co się nie spotkało z godziwym 

przyjęciem.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, wyjaśnił, że z tego pisma wynika, że 

chodzi o pozostały personel, o panie kasjerki, panie sprzątające. Dodał, że 

będzie trzeba rozważyć wszystko w przypadku budżetu, choćby przede wszystkim 

pod kontem planowania podatków.  
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Radny Kazimierz Sproski, wyjaśnił, że jeśli chcemy dać tym ludziom więcej 

pieniędzy to wiadomo z czego. Zatem jeśli będzie kwestia podatku a zaraz 

będzie to trzeba wygospodarować więcej pieniędzy dla podwyżek pracowników.  

 

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że ta sprawa jest zdecydowanie szersza. 

Pracownicy samorządowi, którzy są akurat zatrudnieni na basenie, bo tak są 

zatrudniani, należy zauważyć, że gmina nie ma tylko tych pracowników na 

basenie. Rozważyć należy wszystkich pracowników samorządowych. Nie można 

faworyzować pewną jedynie grupę.  

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Ojczyk, stwierdził, że radny ma racje, np. 

pracownicy w MOPS.  

 

Po dyskusji podjęto następujący wniosek: 

 

Komisja po zapoznaniu się z pismem Dyrektora BOSiR, komisja zwraca się do 

Burmistrza Brzeska o przedstawienie na następne posiedzenie komisji pisemnej 

informacji o zmianach wynagrodzeń wszystkich pracowników administracyjno-

obsługowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko w ostatnich 10 latach. 

Głosowano jednogłośnie. 

 

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, poruszył pilną sprawę ogrodzenia 

przy PSP Nr 2 w Brzesku, która zagraża bezpieczeństwu.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zaplanowanie w budżecie Gminy 

Brzesko na rok 2018 środków finansowych na przebudowę ogrodzenia i dojazdu 

od strony Urzędu Skarbowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku. Głosowano 

jednogłośnie.  

 

Pełna dyskusja członków komisji w poszczególnych tematach znajduje się na nośniku 

informacji  (płyta CD), która znajduje się  w aktach komisji. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny 09:00 do godziny 11:50
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                                                                                                              Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 


