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PROTOKÓŁ Nr 7/2018 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
27 sierpnia 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: 
 
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka; 

Naczelnik EKiS Józef Cierniak; 

Marek Kossoń- Dyrektor PSP w Mokrzyskach; 

Michał Fudala- Dyrektor PSP w Buczu; 

Radna Ewa Chmielarz-Żwawa; 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski; 

 

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. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie 

Brzesko do nowego roku szkolnego 2018/2019. 
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2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 16 maja 2018r. oraz 20 czerwca 

2018r. 

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

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 

4. Wizja lokalna PSP w Buczu oraz PSP w Mokrzyskach- termomodernizacje 

placówek.  

Ad. 1 Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie Brzesko 

do nowego roku szkolnego 2018/2019. 

Naczelnik Wydziału EkiS UM w Brzesku Józef Cierniak, wymienił nazwiska nowych 

dyrektorów, którzy otrzymali powierzenia w placówek oświatowych przez 

Burmistrza Brzeska tj. Przedszkole PP w Szczepanowie, PSP w Porębie 

Spytkowskiej, Przedszkole Nr 10 w Brzesku, Przedszkole Nr 4 w Brzesku. Omówił 

liczbę oddziałów w danych placówkach oświatowych w Gminie Brzesko oraz 

przeprowadzone remonty w szkołach.  

Radny Kazimierz Sproski, poruszył sprawę przeprowadzania ubezpieczeń dzieci 

w szkołach w gminie. Radny uważa, że jest to niezgodne z prawem bo kwestia 

wyboru należy do rodziców i decyzji Rady Rodziców w danej szkole. Następnie 

przedstawił swoje zastrzeżenia do protokołu z dokonanego przetargu wyboru 

ubezpieczyciela.  

Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak, odniósł się do 

wypowiedzi radnego K. Sproskiego- Wyjaśnił, że pod koniec czerwca było 

spotkanie z dyrektorami, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się, żeby ogłosić 

przetarg poprzez brokera na ubezpieczenie dzieci we wszystkich placówkach.  

Radny Franciszek Brzyk z racji jego doświadczenia będąc dyrektorem szkoły, 

wyjaśnił członkom komisji, że rynek ubezpieczeń młodzieży i dzieci  

w szkołach jest rynkiem dodatkowym i jest to dobrowolność rodziców względem 

tego ubezpieczenia.  

Przewodniczący komisji B. Babicz, poruszył sprawę pilnego zagospodarowania 

nowego wyjazdu ze szkoły PSP NR 2 w Brzesku pod kontem bezpieczeństwa.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o pilne rozwiązanie kwestii 

bezpieczeństwa dla dzieci w związku z nowym usytuowaniem wyjazdu  i chodnika 

przy szkole PSP Nr 2 w Brzesku (od stronu Urzędu Skarbowego).  

Głosowano jednogłośnie.  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie środków  

w przyszłorocznym budżecie Gminy Brzesko na wykonanie bieżni lekkoatletycznej 

przy PSP Nr 2 w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.  

Radny Franciszek Brzyk, zapytał w sprawie pomocy dydaktycznych.  

Naczelnik EKiS Józef Cierniak, wyjaśnił, że dyrektorzy nie składali żadnych 

dodatkowych zapotrzebowań. Złożone zostały dwa wnioski o środki zewnętrzne 

z rządowego programu. Można było zgłosić jedną szkołę wiejską i jedną 

miejską- stąd szkoła PSP Nr 3 oraz PSP w Mokrzyskach, zostały wytypowane.  

Radny Kazimierz Sproski, stwierdził, że te programy są niepoważne. Jak gmina 

może wytypować tylko jedną szkołę miejską i jedną wiejską, jak ma ich więcej 

w mieście i na sołectwach. Zapytał czy to są inne dzieci?! Stwierdził, że 

jest to niepoważne.  

Po dyskusji komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez 

Naczelnika EKiS na temat przygotowania placówek oświatowych w Gminie Brzesko 

do nowego roku szkolnego 2018/2019. Głosowano jednogłośnie.  

 

Ad.2 Przyjęcie protokołu komisji z dnia 16 maja 2018r. oraz 20 czerwca 2018r. 

Radna Maria Kądziołka, zgłosiła poprawkę do protokołu.  

Protokół z dnia 16 maja 2018r.ze poprawką - głosowano: 5 za, 1 wstrzymujący 

się,  

0 przeciw.  

Protokół z dnia 20 czerwca 2018r. -głosowano: 6 za, jednogłośnie.  

 

Ad.3 Sprawy bieżące i wolne wnioski- zaopiniowanie projektów uchwał na 

najbliższą sesję Rady Miejskiej w Brzesku. 

 projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone 

przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Brzesko. 

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, dokonał omówienia projektu uchwały.  

Dyskusja:  
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Radna B. Borowiecka zapytała w sprawie paragrafu 2 w złożonym projekcie 

uchwały, odczytała w/w paragraf i zapytała czy te pięć punktów, które 

odczytała są wprowadzone dodatkowo czy już były w poprzedniej uchwale.  

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, odpowiedział, że zostały częściowo 

były ponieważ są ustawy wyższego rzędu, które tą sprawę regulują, więc 

odnośnie planu wychowawczego, bezpieczeństwa, placu pracy przedszkola jest 

w nowej ustawie oświatowej. Stąd tylko zostało zamieszczone tylko niezbędne 

co musi być.  

Przewodniczący komisji B. Babicz, zgłosił poprawkę redakcyjną w paragrafie 

2-gim, ustęp 4. (nie punkt 3, tylko ustęp 3).  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały 

przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Brzesko.  

Ad.4 Wizja lokalna PSP w Buczu oraz PSP w Mokrzyskach- termomodernizacje 

placówek.  

Przewodniczący komisji B. Babicz, poinformował, że proponowana jest zmiana 

w budżecie tj. zmniejszenie środków z inwestycji na ul. Januszkowskiej  

w Mokrzyskach ( ze względu na scalania gruntów) i przeniesienie środków na 

wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy PSP  

w Mokrzyskach.  

 

Radny J. Sorys, wyjaśnił, że na ostatniej komisji finansowej, wpłynęło pismo 

od Dyrektora PSP w Mokrzyskach, które podpisała radna E. Chmielarz. 

Poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie, lecz po wcześniejszym 

przedstawieniu szczegółowych danych dot. wielkości tej hali i jej parametrów.  

 

W dyskusji członkowie komisji poruszyli kwestię zasadności budowy kolejnej 

hali w gminie.  

Wizja lokalna.  
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Dyrektor PSP w Mokrzyskach Marek Kossoń przedstawił członkom komisji 

koncepcje hali sportowej: 48,5 x 28,80 wyjaśnił, że jeśli chodzi o wymiary 

sali gimnastycznej to jest to sprawa do uzgodnienia. Wyjaśnił, że zależy mu 

również na tym, aby razem ze salą wybudować stołówkę szkolną. Dyrektor 

szkoły, przekazał członkom komisji projekt do wglądu.  

 

Naczelnik ITK Bogdan Dobranowski, przedstawił informacje dotyczące 

tegorocznego dofinansowania ze środków zewnętrznych, osobne są środki na 

sale a osobne na hale.  

 

Następnie Dyrektor PSP w Mokrzyskach przedstawił i omówił zaprojektowaną 

wizualizację szkoły, przewiązki, stołówki ze szatnią. Całość budynku wraz ze 

stołówką i salą -to około 3 miliony złotych. 

 

W dyskusji poruszono tematy takie jak:  

 wielkości projektu hali/sali w Mokrzyskach,  

 radni zwrócili również uwagę na zapotrzebowanie  

sal gimnastycznych w innych miejscowościach w jak Bucze, Szczepanów, 

Poręba Spytkowska;  

 liczby uczniów w szkole oraz klubów działających w Mokrzyskach, 

 

Członkowie komisji udali się następnie do PSP w Buczu.  

 

Dyrektor PSP w Buczu Michał Fudala oprowadził członków komisji po placówce.  

Po dokonaniu wizji lokalnej członkowie komisji podjęli wnioski o następującej 

treści:  

Komisja podczas wizji lokalnej, zapoznała się ze stanem prac budowlanych 

związanych z termomodernizacją PSP w Buczu,, które zostały ukończone, lecz 

nieodebrane i pozytywnie ocenia wykonanie prac. Głosowano jednogłośnie. 

 

Komisja zapoznała się ze stanem bazy dydaktycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem zastępczej sali gimnastycznej w PSP w Buczu. W związku  

z powyższym komisja widzi potrzebę, uwzględnienia PSP w Buczu w strategii 

budowy sal gimnastycznych w północnej części Gminy Brzesko. Głosowano 

jednogłośnie.  
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Członkowie komisji wraz z Naczelnikiem ITK Bogdanem Dobranowskim, ponownie 

przedyskutowali temat projektu sali gimnastycznej w PSP w Mokrzyskach  

i podjęli następujące stanowisko:  

Komisja zapoznała się z warunkami terenowymi oraz wstępną koncepcją 

przedstawioną przez Dyrektora PSP w Mokrzyskach budowy sali gimnastycznej 

przy PSP w Mokrzyskach. Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w Uchwale 

Budżetowej dotyczący przesunięcia środków na opracowanie dokumentacji sali 

gimnastycznej pod warunkiem dostosowania wielkości Sali do potrzeb 

dydaktycznych szkoły. Budowa Sali gimnastycznej uwarunkowana jest 

pozyskaniem dofinasowania ze środków zewnętrznych. 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 9:00
 
do godziny 13:00 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bogusław Babicz 
 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 


