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PROTOKÓŁ Nr 1/2019 
 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

odbytego w dniu 
4 stycznia 2019 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 Bartłomiej Turlej Przewodniczący Komisji 

OKiS. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: 

 

1. Radny Bartłomiej Turlej - Przewodniczący komisji  

2. Radna Barbara Górczewska -  członek Komisji; 

3. Radny Franciszek Brzyk  – członek Komisji; 

4. Radny Karol Mróz - Wiceprzewodniczący Komisji; 

5. Radny Piotr Duda- członek Komisji 

 

 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 
1. Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach 

2. Naczelnik EKiS Józef Cierniak; 

 
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku 

otworzył i przewodniczył Przewodniczący komisji OKiS Radny Bartłomiej Turlej 

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie odczytał porządek 

obrad.  

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4. Wybór w-ce Przewodniczącego Komisji. 

5. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 
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Ad.1 Otwarcie posiedzenia Ad.2 Stwierdzenie prawomocności obrad oraz Ad.3 

Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Ad.4 Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej zaproponował kandydaturę radnego 

Karola Mroza. Radny zgodził się na kandydowanie.  

Komisja przyjęła jednogłośnie Pana Radnego Karola Mroza na 

Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Ad.5 Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej dokonał omówienia projektu planu 

pracy komisji na rok 2019, wraz z zaproponowanymi przez siebie zmianami.  

Radny Franciszek Brzyk zaproponował, aby temat, który został przeniesiony ze 

stycznia na miesiąc luty dotyczący informacji związanej z dalszym wdrożeniem 

reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko, był omówiony wstępnie już w tym 

miesiącu, tak aby komisja swoje stanowisko wypracowała oraz dowiedziała się 

wstępnie o poglądzie Burmistrzów na temat oświaty w Gminie Brzesko.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił członkom komisji 

informacje, że przekazał obszerny materiał Burmistrzowi dotyczący stanu 

oświaty w Gminie Brzesko, stanu zatrudnienia, finansów we wszystkich 

placówkach oświatowych.  

Wiceburmistrz Brzeska Grzegorz Brach, przedstawił członkom komisji, że już 

wstępnie analizował temat oświaty z Burmistrzem T. Latochą oraz  

z Naczelnikiem EKiS na spotkaniu ze wszystkimi dyrektorami szkół  

i przedszkoli. Na tymże spotkaniu, każdy dyrektor przedstawił swoją wizję, 

dot. potrzeb oraz problemów danej placówki, którą prowadzi. Następnie 

Wiceburmistrz Brzeska wyjaśnił, że Naczelnik EKiS przygotował bardzo 

szczegółowy raport dotyczący oświaty, który jest w trakcie jego analizy. 

Poinformował Wiceburmistrz, że radę oraz organ prowadzący czeka niezwykle 

trudne zadanie, które wynika przede wszystkim z demografii ale również  

z reformy edukacji. Szesnaście oddziałów gimnazjalnych przestaje 

funkcjonować od września 2019. Subwencja na rok 2019 wynosi 29 milionów 
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złotych w tym są zaplanowane podwyżki na ten rok, natomiast po stronie 

wydatków oświata przekroczy 60 milionów złotych. Wyjaśnił, że trzeba dokonać 

racjonalizacji wydatków. Przedstawił członkom komisji również pewne 

propozycje rozwiązań dotyczących największych szkół podstawowych w mieście, 

m.in. zmiany profili szkół.  

Po dyskusji podjęto następujące wnioski oraz opinie:  

Po przedstawianiu komisja przyjęła plan pracy komisji na rok 2019 wraz  

z zaproponowanymi zmianami. Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie przez Wydział EKiS 

wstępnej informacji dotyczącej stanu oświaty w placówkach oświatowych  

w Gminie Brzesko z uwzględnieniem polityki kadrowej.  

 

Ad.6 Wolne wnioski i zapytania. 

Brak.  

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

 

Posiedzenie trwało od godziny 14:15
 
do godziny 14:50 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

                      Rady Miejskiej  w Brzesku 

 

                       mgr Bartłomiej Turlej  
 

Protokół opracowała: 

 

mgr Joanna Szczepka 

Inspektor UM w Brzesku 

 


