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PROTOKÓŁ Nr 6/2018 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
20 czerwca 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. Naczelnik EKiS Józef Cierniak; 

2. Przewodnicząca ZNP Helena Jewuła;  

3. Dyrektorzy Szkół Podstawowych:  

- PSP w Mokrzyskach, PSP w Szczepanowie, PSP Nr 1 w Brzesku, PSP w Jasieniu, 

PSP Okocimiu, PSP Nr 2 w Jadownikach, PSP Nr 1 w Jadownikach, PSP w Buczu.  

 
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 odczytał porządek 

obrad, który został przegłosowany jednogłośnie.   

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

1. Bieżąca informacja związana z wdrożeniem reformy systemu oświaty – 

nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko – z udziałem 

dyrektorów szkół. 
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2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych Gminy 

Brzesko. 

3. Informacja na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

4. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 23 kwietnia 2018r. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 

Ad.1 Bieżąca informacja związana z wdrożeniem reformy systemu oświaty – 

nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Brzesko – z udziałem dyrektorów 

szkół. 

Przewodniczący komisji B. Babicz, podziękował za przybycie dyrektorom szkół.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił informacje dotyczące 

bieżącej informacji w placówkach oświatowych w Gminie Brzesko. Omówił wstępną 

analizę arkuszy organizacyjnych złożonych przez szkoły. 

 

Dyrektor PSP w Buczu Michał Fudala, przedstawił obecne prace jakie zostaną 

wykonane w placówce oraz sprawy kadrowe w nowym roku szkolnym.  

Dyrektor PSP w Mokrzyskach Marek Kossoń, przedstawił liczbę oddziałów  

w placówce w nowym roku szkolnym, przedstawił zakres prac remontowych jakie 

obecnie są wykonywane, czyli termomodernizacja budynku.  

Dyrektor PSP w Szczepanowie Ewa Starsiak, przedstawiła zakres trwających 

prac termomodernizacji budynku, wyposażeniu pracowni i sal lekcyjnych.  

Dyrektor PSP w Nr 1 w Brzesku Piotr Podłęcki, przedstawił liczbę oddziałów 

i omówił sprawy kadrowe w nowym roku szkolnym.  

Dyrektor PSP w Jasieniu Urszula Brachuc, przedstawiła sprawy kadrowe w swojej 

placówce, przedstawiła zakres prac remontowych jakie obecne są wykonywane. 

Przedstawiła problem braku pomocy dydaktycznych do klasopracowni. Są one 

dość kosztowne do takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, geografia.  

Dyrektor PSP w Okocimiu Bogumiła Sala, przedstawiła liczbę oddziałów w nowym 

roku szkolnym, sprawy kadrowe. Dyrektor również, poruszyła problem braku 

środków na pomoce dydaktyczne.  

Dyrektor PSP Nr 2 w Jadownikach Tomasz Wietecha, przedstawił liczbę oddziałów 

w nowym roku szkolnym oraz sprawy kadrowe.  
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Dyrektor PSP Nr 1 w Jadownikach Zenon Kubala, przedstawił zakres trwających 

prac termomodernizacji budynku, sprawy kadrowe.  

 

Pytania: 

Radna B. Borowiecka- poruszyła sprawę powrotów rodzin z Anglii, wiąże się to 

ze zwiększeniem dzieci w szkołach. Czy rodzice mogą liczyć na wsparcie, pomoc 

wyrównawczą dla tych dzieci, które były?  

Dyrektor T. Wietecha, odpowiedział, że jest to w systemie nauczania-  

w ustawie zapis pięciu godzin tygodniowo. W przypadku jego placówki, jest 

taka rodzina, że rodzice zdecydowali się tylko na dwie godziny w tygodniu 

wyrównania nauczania.  

Przewodniczący komisji B. Babicz- podsumował 4 lata pracy komisji oświaty we 

współpracy z dyrektorami placówek oświatowych z gminy. Przedstawił, że 

zwłaszcza ten rok nie był łatwy w decyzjach dla komisji, zmiany reformy, 

dużo spadło na dyrektorów ciężkich decyzji i dodatkowych spraw do 

załatwienia. Podziękował obecnym dyrektorom za współprace.  

 

Podjęto następujące wnioski: 

Komisja wysłuchała informacji na temat wdrożenia reformy systemu oświaty na 

terenie Gminy Brzesko przedstawionej przez Naczelnika Wydziału EKiS UM  

w Brzesku oraz wysłuchała dodatkowych wyjaśnień dyrektorów szkół podstawowych 

obecnych na posiedzeniu i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.  

Komisja zapoznała się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych Gminy 

Brzesko i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie pomieszczeń w Domu 

Ludowym w Okocimiu na potrzeby wyniesionych oddziałów przedszkolnych  

w związku ze zwiększoną liczbą uczniów w Publicznej Szkole w Okocimiu. 

Głosowano jednogłośnie.  

- członkowie komisji dyskutowali na temat stołówki w PSP Nr 2 w Brzesku oraz 

stołówce w PSP Nr 1 w Jadownikach;  

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o rozeznanie sprawy funkcjonowania 

stołówki przy PSP Nr 2 w Brzesku w związku z decyzją Państwowego Inspektora 

Sanitarnego, podjęcie stosownych kroków, celem zabezpieczenia działalności 

stołówki w nowym roku szkolnym. Głosowano: 4 za, 2 wstrzymujące, 0 przeciw.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków  

w przyszłorocznym budżecie celem przygotowania dokumentacji przystosowania 

odzyskanych pomieszczeń w budynku PSP Nr 1 w Jadownikach. Głosowano 

jednogłośnie.  

Ad.3 Informacja na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

Przewodniczący komisji B. Babicz, poinformował, że członkowie komisji 

otrzymali drogą elektroniczną w/w informacje. Programy zajęć w wakacje  

w poszczególnych instytucjach są bardzo bogate i ciekawe.  

 

Komisja zapoznała się z ofertą różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży  

w okresie wakacji zaprezentowane przez brzeskie placówki oświatowe, MOK, 

PiMBP, BOSiR w Brzesku i pozytywnie ocenia te działania. Głosowano 

jednogłośnie.  

Ad.4 Przyjęcie protokołu komisji z dnia 23 kwietnia 2018r. 

Protokół został przyjęty głosami: 6 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

 

Przewodniczący komisji B. Babicz, przedstawił pismo pracowników MOPS  

w Brzesku w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Poinformował, że jest to bardzo 

odpowiedzialna praca, trudna, wymagająca sporego wysiłku, fizycznego  

i psychicznego w związku z tym zaproponował wniosek:  

 

Komisja zapoznała się z pismem pracowników MOPS w Brzesku dotyczącym 

zwiększenia wynagrodzeń i popiera ten wniosek do Burmistrza Brzeska. 

Jednocześnie, mając na uwadze wnioskowaną kwotę podwyżki, komisja zwraca się 

o przedstawienie symulacji wzrostu wynagrodzeń przez placówkę. Głosowano 

jednogłośnie.   

- radny F. Brzyk poruszył sprawę przeniesienia jadłodajni, zapytał na jakim 

jest to obecnie etapie, podkreślił, że temat ten był już kilkakrotnie 

poruszany w tej kadencji;  
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Na posiedzenie przybył Architekt Paulin Kural, który omówił koncepcje 

adaptacji przeniesienia jadłodajni w nowym miejscu, tj. przy ul. Piłsudskiego  

w Brzesku.  

 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionej przez Architekta UM w Brzesku 

Pana Paulina Kurala, odnośnie adaptacji nowej lokalizacji jadłodajni przy 

ul. Piłsudskiego 2 w Brzesku i wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie 

dalszych działań związanych z realizacją tego zadnia po uprzednim uzyskaniu 

opinii zarządu Osiedla Stare Miasto. Głosowano jednogłośnie.  

- projekty uchwał:  

Sekretarz Gminy Stanisław Sułek przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Ta uchwała jest obligatoryjna w związku z wejściem w życie 

przepisów , musi być podjęta do dnia 9 września br. Po raz pierwszy pojawił 

się limit na piwo czego do tej pory nie było bo piwo było wydawane bez 

ograniczeń tylko musiano spełniać pozostałe wymogi uchwały o usytuowaniu 

natomiast nie było limitu ilościowego. Obecnie jest wpisana propozycja 95, 

w tej chwili jest wydanych 91 zezwoleń na piwo, zwiększono o 4. W ostatnim 

czasie przeprowadził rozmowę z pracownikami zajmującymi się tymi zezwoleniami 

i padła sugestia by tą liczbę zwiększyć bo jest to ruchome. Do tej pory nie 

było limitów na piwo i kto nie prowadził działalności lub ją zawieszał to 

oddawał to zezwolenie bo jak zaczął ponownie prowadzić działalność to bez 

problemu to zezwolenie otrzymał i trochę  się obawiamy, czy ten luz 4 zezwoleń 

nie jest zbyt mały jeśli chodzi o samo piwo.  Jeśli chodzi o pozostałe liczby 

w paragrafie pierwszym  do tej pory był limit 75 zezwoleń, w związku z tym 

iż 4 punkty miały zezwolenie na alkohol powyżej 4,5 %, a poniżej 18 %  to 

zezwoleń powyżej 18 % było nie 75 a 71. By nie odbierać tym, którzy już mają 

zezwolenia propozycja jest by to było 72, gdyż w tym momencie po podjęciu 

takich liczb powyżej 18 % będzie 1 zezwolenie do wykorzystania, a powyżej 

4,5 % byłoby do wykorzystania 2 zezwolenia do wykorzystania. W kolejce 

oczekuje około 10 osób. Ta zmiana spowoduje to, że z tych osób którzy w tej 

chwili są w kolejce to jedno dodatkowe zostanie zezwolenie. Są to propozycje.  

Dyskusja:  
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Radny K. Bogusz- zwrócił się do członków komisji, aby utrzymać obecny stan, 

czyli nie zwiększać liczby sprzedaży szczególnie mocnych alkoholi. Prosi, 

aby każdy się zastanowił nad głosowaniem, aby nie wpływać lobbingowi. Dodał, 

żeby pilnować, aby pewne zasady były w mieście i aby się ich trzymać a nie 

ulegać żadnym naciskom ze strony kilku osób, które mają taki kaprys  

i potrzebują parę złotych „wycisnąć” z mieszkańców.  

Radny J. Sorys- jeśli chodzi o koncesje na piwo to zgadza się rzeczywiście, 

żeby zwiększyć do 100, do tej pory piwo było nielimitowane. Kto otwierał 

działalność to je otrzymywał. Dodał, że przedyskutował ten temat z Panią 

Klaudią z zezwoleń. Obowiązująca uchwała stanowi, że punktów sprzedaży wódki 

mamy 75 maksymalnie, pan Sekretarz w swoim projekcie proponuje 72. Obecnie 

chce się oddzielić wódkę od wina, więc zostaje 72 punkty, jest to zostawienie 

na tym samym poziomie. Stwierdził, że jedynie problemem dla niego jest  

taki w uchwale, że sklep któremu zostanie odebrana koncesja bo powstanie na 

przykład Kościół Wyznaniowy. Sklep, który przez 20 lat spełniał te kryteria, 

nic złego ze swoje strony nie zrobił i zostaje mu odebrana koncesja. To jest 

nie w porządku. Co innego jest w przypadku kiedy jest już szkoła w pobliżu, 

Kościół i ktoś stara się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.  

Sekretarz Gminy S. Sułek- wyjaśnił, że problem który powstał po podjęciu 

uchwały, jest taki, że nie mogą być wydawane pozwolenia, jeśli są w tych 

samych budynkach. Ten przypadek który przedstawił radny Sorys, sklep miał 

wiele lat koncesje a w tym samym budynku powstał niedawno Kościół Wyznaniowy. 

To było przeszkodą. Wyjaśnił, że problem teraz również będzie miał wieloletni 

sklep na Browarnej, gdzie obok jest przychodnia.   

Radny J. Sorys- wyjaśnił, że wiele właścicieli budynków, nie wie, że są takie 

przepisy, wynajmując swoje budynki.  

Radna Maria Kądziołka- zgodziła się z radnym J. Sorysem, że w tych zapisach 

nie ma żadnej logiki. Podała przykład- Wynajmujący, wynajął górę swojego 

budynku na przychodnie, więc obok nie może dostać przedsiębiorca koncesji  

a przechodząc naprzeciw tego budynku, jest sklep całonocny.  

Sekretarz Gminy S. Sułek, poinformował, że można zmienić zapisy, lecz należy 

się liczyć z konsekwencjami których wcześniej chcieli uniknąć. Wyjaśnił 

dodatkowo, że radnemu K. Boguszowi, że nie było żadnego lobbingu, żadnych 
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nacisków. Przeanalizowano sytuacje jaka jest obecnie i na tej podstawie 

powstał projekt uchwały i takie limity.  

Radna Barbara Borowiecka, zapytała w sprawie limitów. Jeśli sklep 

funkcjonuje, kończy się zezwolenie na alkohol to czeka w kolejce, co  

w trakcie oczekiwania na wydanie koncesji, jeśli sklep jest z samym 

alkoholem?  

Sekretarz Gminy S. Sułek- wyjaśnił, że jeśli limit został wyczerpany to taki 

punkt zostaje bez alkoholu. Taki sklep został by zamknięty.  

Radna Barbara Borowiecka- zapytała jak to się ma do gastronomii?  

Sekretarz Gminy S. Sułek- wyjaśnił, że w gastronomii jest duża rezerwa. 

Najgorzej będzie z limitem na alkohol miękki, czyli piwo.   

Komisja przedyskutowała temat maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, po analizie podjęto następujące wnioski:  

W trakcie analizy projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych komisja zawnioskowała  

o następujące zmiany: 

 Wniosek 1: o zawartości do 4,5 alkoholu oraz piwa (detal) – 100 

punktów: głosowano: 5 za, 1 przeciw: 1 wstrzymujące.  

 Wniosek 2: o zawartości do 4,5 alkoholu oraz piwa (gastronomia)- 

45 punktów: głosowano: 2 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące.  

Następnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz  

z przyjętymi zmianami. Głosowano: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.  

 

Następnie Sekretarz Gminy S. Sułek objaśnił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od godz. 22.00-6.00. 

Przedstawił propozycje i wnioski Miejskiej Komisji Alkoholowej do projektu 

uchwały by te godziny obowiązywały od godz.23.00-5.00, taki był również 

wniosek komisji Gospodarki Komunalnej. Ponadto Sekretarz przedstawił 

dotychczas wydane opinie ZO i RS  do przedmiotowych projektów uchwał, 

przybliżył kto straci zezwolenie na sprzedaż alkoholu w myśl nowej uchwały 

RM oraz opinie pozostałych komisji dot. ilości punktów sprzedaży alkoholu.  



8 
 

 

Po dyskusji i analizie podjęto następującej treści wniosek: 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń  

w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży i wstrzymuje się z wydaniem opinii do czasu 

zaopiniowania przez poszczególne zarządy osiedli i rad sołeckich. Głosowano: 

6 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących.  

 

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 8:00
 
do godziny 11:00 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 
 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 


