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PROTOKÓŁ Nr 1/2018 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
23 stycznia 2018 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 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. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

2. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu; 

3. Skarbnik Gminy – Celina Łanocha;  

4. Dyrektor PSP w Jadownikach – Tomasz Wietecha; 

5. Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku – Urszula Białka; 

6. Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka- Paryło; 

 

 
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. Następnie zaproponował zmianę 

porządku obrad, który przegłosowano jednogłośnie, jak niżej:  

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA : 

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.( inf. email) 

2. Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2018. 
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3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych  w dniach   19 

października i 24 Listopada 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. ( Inf. email) 

Ad. 1 Przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok.( inf. email) 

Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz, przedstawił członkom komisji 

propozycje planu pracy komisji na 2018r. Zapytał czy są jakieś uwagi. Uwag 

brak. Następnie poddał pod głosowanie plan pracy.  

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.2 Analiza projektu Budżetu Gminy Brzesko na rok 2018. 

Celina Łanocha Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu Budżetu 

Gminy Brzesko na 2018 rok.  

Radna Barbara Borowiecka, zapytała w której miejscowości będą ścieżki 

rowerowe. Wszystkie drogi łącznikowe.  

Następnie Naczelnik Wydziału Oświaty Józef Cierniak, wyjaśnił sprawę dotacji 

dla szkół i przedszkoli i zmiany jakie nastąpiły w kwotach. Po 

przeanalizowaniu różnica dotacji dziecka w przedszkolu a dziecka z oddziału 

przedszkolnego wynosi blisko 500zł. Dodał, że w związku z tym należy podjąć 

uchwały o przekształceniu oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku w Publiczne Przedszkole 

nr 2 w Brzesku i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku oraz 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Jadownikach 

w Publiczne Przedszkole nr 2 w Jadownikach i utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Jadownikach. Następnie przedstawił, że analizował 

sprawozdania ze sposobu rozliczania dotacji z niepublicznych przedszkoli - 

wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego Król Maciuś I ponad 

20.000,00 zł. za lipiec-sierpień. Nauczyciele zatrudnieni na umowę o dzieło.  

Skarbnik Gminy przedstawiła korzyści finansowe w związku  

z przekształceniami przedszkoli w zespoły.  
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Ad.3 Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji odbytych  w dniach   19 

października i 24 Listopada 2017 r. 

Protokoły z posiedzenia z dnia 19 października oraz 24 listopada 2017r.  

zostały przyjęte jednogłośnie.  

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

i  projektów uchwał.(Inf. email). 

Naczelnik omówił projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczenia wykorzystania dotacji. Wyjaśnił, że zmieniły się całkowicie 

przepisy związane z dotacjami. Dodatkowo wyjaśnił, że był ostatnio na 

spotkaniu z Kuratorem oraz Panią Minister Szczurek-Żelazko w tej sprawie.  

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, przedstawił, że od lutego 2018r. 

zafunkcjonuje Dom Seniora + Poprosił, aby radni we własnym środowisku 

przekazywali tę informacje, by mieszkańcy mogli się już zapisywać. Obecnie 

tworzona jest kampania promująca powstanie Domu Senior +  

Radna Barbara Borowiecka, pojmowała, że wszyscy są zadowoleni. Ona sama 

podjęła już kroki, jest po rozmowie z Panią Dyrektor MOPS odnośnie zapisu 

pewnej pani.  

Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka -Paryło, omówiła projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”  

w  Brzesku ul. Okocimska 44. Uchwała ta zakłada częściową odpłatność za 

korzystanie, w zależności od dochodu osób. Będą zapewnione ciepłe posiłki, 

dowóz osób oraz bogate oferty zajęć. Przedstawiła radnym przykładowy koszt 

pobytu: jeśli osoba samotna, będzie mieć dochód 1200zł. to odpłatność będzie 

wynosić 39 zł.za miesiąc przy najniższym dochodzie.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz, przedstawił poprawki redakcyjne  

w projekcie uchwały. Członkowie komisji wspólnie zapoznali również poprawę 

zapisu w kwestii funkcjonowania dni ustawowo wolnych od pracy.  

Radny Jarosław Sorys, zapytał ilu maksymalnie uczestników może brać udział.  
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Dyrektor MOPS Bogusława Czyżycka –Paryło, odpowiedziała, że 20 uczestników 

maksymalnie może wziąć udział.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”  

w  Brzesku ul. Okocimska 44 wraz z poprawkami omówionymi na komisji.  

 projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych 

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku 

w Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzesku i utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Brzesku, przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy 

Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Jadownikach w Publiczne Przedszkole nr 2 w Jadownikach  

i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach;  

 

Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku oraz Dyrektor PSP Nr 2 w Jadownikach Tomasz 

Wietecha wraz z Naczelnikiem EKiS Józef Cierniak omówili jakie zmiany 

organizacyjne powstaną poprzez wprowadzenie w/w uchwały.  

Po dyskusji podjęto następującą opnie: Komisja pozytywnie jednogłośnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego 

Łukasiewicza w Brzesku w Publiczne Przedszkole nr 2 w Brzesku i utworzenia 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku, przekształcenia oddziałów 

przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II 

i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach w Publiczne Przedszkole nr 2 

w Jadownikach i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jadownikach.  

 nadania nazwy dla ronda położonego w Brzesku; 

Radna Maria Kądziołka, wyjaśniła, że nowy pomysł z nazwą ronda komisji 

Finansowej tj. „Ronda Niepodległości” jest bardzo dobrym rozwiązaniem.  

Radny Jarosław Sorys, poinformował, że na komisji Finansowej jednogłośnie 

przyjęto zmianę nazwy ronda „Rondo Niepodległości” niż jest w projekcie. 

Wyjaśnił, że ta nazwa była by najwłaściwsza.  

Komisja po ustaleniu z członkami komisji podjęła wniosek:  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przyjętą nową nazwę „Rondo 



Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 23 stycznia 2018r.  

5 [Data] 

Niepodległości” zaproponowaną przez komisje Finansową, rondu położonemu  

w Brzesku.  

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wariant II (pomarańczowy) etapu 

łącznika obwodnicy Brzesko-Nowy Sącz.  

Przewodniczący komisji Bogusław Babicz dokonał odczytania wszystkich pism, 

które zostały skierowane na komisje. Po odczytaniu i analizie podjęto 

następujące opinie oraz wnioski:  

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Rady Rodziców przy PSP w Sterkowcu, 

Dyrektor PSP w Sterkowcu w sprawie remontu okien w PSP w Sterkowcu, budowy 

Sali gimnastycznej przy PSP w Sterkowcu oraz sfinansowanie remontu 

pomieszczeń.  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby w ramach oszczędności w bieżącym 

budżecie gminy oraz w razie pozyskania środków zewnętrznych, ujął zadanie 

inwestycyjne tj. modernizację i remont boiska sportowego przy PSP  

w Sterkowcu. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Franciszek Brzyk, zapytał jak wygląda sytuacja związana z arkuszami 

organizacyjnymi, aby nie powstała walka między dyrektorami. Przytoczył 

sprawę sytuacji jaka miała miejsce w PSP w Sterkowcu w związku z  

zapewnieniami odpowiedniej liczby dzieci w tej szkole. Stwierdził, że już 

należy pomyśleć co będzie dalej z reformą oświatą w gminie, okres przejściowy 

obecnie trwa, lecz co dalej. Trzeba już myśleć i działać, aby nie było za 

późno. Poruszył również kwestię dokształcania nauczycieli- jest to dobry 

kierunek lecz nie jest za tym, aby nauczyciele zbyt pochopnie zmieniali się 

w specjalnościach. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Bogusław Babicz 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Posiedzenie trwało od godziny 8:30
 
do godziny 10:55 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 

 
 



Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 23 stycznia 2018r.  

6 [Data] 

 

 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 

 

 


