
Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Protokół nr 5/2019 

5 Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2019  

Obrady rozpoczęto 23 kwietnia 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:26 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Franciszek Brzyk 

2. Piotr Duda 

3. Barbara Górczewska 

4. Karol Mróz 

5. Bartłomiej Turlej 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku otworzył Przewodniczący 

Komisji Pan Bartłomiej Turlej,  który powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji jak również 

stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 1. Załącznik 

stanowi również lista zaproszonych gości – Zał. Nr 2. 

 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej przedstawił proponowany porządek posiedzenia 

Komisji jak niżej: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 

12 marca 2019r. 

4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019. 

5. Wstępna informacja o naborze do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko. 

6. Wstępne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i przedszkoli 

publicznych Gminy Brzesko. 

7. Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku. 

8. Wolne wnioski i zapytania - zaopiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do komisji.  

9. Zamknięcie posiedzenia Komisji 



Uwag Członków Komisji brak. Porządek został przyjęty jednogłośnie - stanowi załącznik do protokołu 

– Zał. Nr 3. 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 

omówienie pism: Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Brzesko oraz Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział w Brzesku w sprawie pozostawienia w budżetach szkół środków finansowych 

należnych nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. 

Propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie – pisma stanowią załącznik do 

protokołu – Zał. Nr 4 i Zał. Nr 5. 

 

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego dnia 

12 marca 2019 r. 

Do protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12 marca 2019 r. nie wniesiono żadnych 

uwag – protokół został przyjęty jednogłośnie 

 

4. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2018 oraz zamierzenia na 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej oddał głos Zastępcy Burmistrza Panu Grzegorzowi 

Brachowi. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach omówił w skrócie współpracę z miastami partnerskimi  

i poinformował o wystosowaniu pism do miast partnerskich i oczekiwaniu na odpowiedź. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 6. 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

5. Wstępna informacja o naborze do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko. 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej poprosił Dyrektora Józefa Cierniaka o przedstawienie 

powyższego tematu. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak przedstawił informację i temat związany z naborem w poszczególnych 

placówkach. Poinformował o zakończonych naborach jednak nadal trwają przenoszenia i podpisywanie 

wstępnych umów oraz o odbywaniu się tego do końca sierpnia. Przedstawił dane liczbowe odnośnie 

liczy oddziałów i liczby przyjętych dzieci. Poinformował, że wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu są 

danymi szacunkowymi. Ostateczne danę będą jednak znane po podpisaniu porozumienia rodziców  



z Dyrektorami Przedszkoli. Poinformował, że przy naborze starają się zostawić 1/2 miejsca wolne na 

wypadek gdyby ktoś się spóźnił ze złożeniem wniosku o przyjęcie. 

Przedstawił temat podziału oddziału przedszkolnego przy 27 dziecku lub zatrudnienia nauczyciela 

wspomagającego oraz temat zapisywania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli Gmin ościennych, a co 

za tym idzie dodatkowych kosztów dla Gminy związanych z obciążeniami. 

Poinformował, że w przypadku wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach nasza Gmina również będzie 

przyjmowała dzieci z sąsiednich Gmin i pobierała za to dodatkowe opłaty, co wiąże się z dochodami dla 

Gminy.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 7. Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

6. Wstępne zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i przedszkoli 

publicznych Gminy Brzesko. 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej poprosił Dyrektora Józefa Cierniaka o szczegółowe 

przedstawienie powyższego tematu. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak przedstawił temat i przedstawił sytuacje jaka panuje w szkołach 

dotyczącą strajków pod kątem nauczycieli, administracji i obsługi. Poinformował o dostarczonych 

arkuszach organizacyjnych przez Dyrektorów szkół. Poinformował, że wspólnie z Zastępca Burmistrza 

dokonali dogłębnej analizy zatrudnienia nauczycieli i godzin ich pracy oraz wspólnie podjętych 

decyzjach. Zaznaczył, że jednak dokładne informację będzie miał po zatwierdzeniu czyli pod koniec 

maja. Poinformował, że arkusze zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty, które ma 10 dni roboczych 

na zajęcie stanowiska. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował, że problem który się pojawił jest efektem 

zlikwidowania gimnazjum. Przedstawił koncepcję rozwiązania problemu związanego z oświatą,  

a mianowicie powstanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługiwałoby sieć szkół. Przedstawił również 

plusy i zalety powstania takiego Centrum. 

Pan Radny Franciszek Brzyk zapytał z ilu szkół wpłynęły arkusze organizacyjne. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi i poinformował o spotkaniach  

z Dyrektorami szkół, które odbywały się indywidualnie i wstępny zakres arkuszy organizacyjnych był 

dokonywany z wszystkimi Dyrektorami szkół. 

Pan Radny Franciszek Brzyk zapytał czy na podstawie wstępnych analiz szykuje się znacząca 

redukcja kadry pedagogicznej. 



Pan Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi informując, że niestety tak w granicach 40 nauczycieli 

straci pracę. 

Pan Radny Franciszek Brzyk zapytał czy są to osoby, które będą korzystały z uprawnień do 

wcześniejszej emerytury czy są to nauczyciele, którzy zostaną zupełnie bez zatrudnienia. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak udzielił odpowiedzi, że w związku z przejściem na emeryturę                              

odejdzie prawdopodobnie 5 nauczycieli. Dodał, że arkusze organizacyjne będą ustalane do końca maja 

i wtedy będzie już wiadome ilu nauczycieli straci pracę. Przedstawił temat emerytur nauczycieli. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach zabrał głos odnośnie tzw. rekompensaty dla nauczycieli, 

którzy przeszli na świadczenia emerytalne nie kończąc 60 lat przy zmianie przepisów i zalet tego 

przejścia. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak dodał, że takie przejście na wniosek na wcześniejszą emeryturę 

nauczycieli jest bardziej korzystne. 

Pani Radna Barbara Górczewska zapytała czy są prowadzone rozmowy z władzami powiatu odnośnie 

ewentualnego przyjęcia nauczycieli z wygaszonych gimnazjów do liceum. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach udzielił odpowiedzi, żę rozmów formalnych nie ma. Były 

tylko wstępne deklaracje ze strony Gminy, ale niestety nie zostało to przyjęte przez Powiat, gdyż sami 

jeszcze nie wiedzą ile oddziałów będzie tworzonych w szkołach średnich. 

Pan Radny Piotr Duda zabrał głos jako nauczyciel ZSP w Brzesku informując, że w jego szkole były 

prowadzone rozmowy na powyższy temat, ale niestety nie udało się znaleźć godzin. Przedstawił trudną 

sytuację zbyt małej liczby uczniów przy naborach. 

Pani Radna Barbara Górczewska zapytała jaka jest sytuacja personelu pomocniczego, gdyż Panie 

sprzątające w szkołach zwracają się z takimi pytaniami. Ile będzie takich zwolnień. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował, że istotnych zmian nie będzie w redukcji 

etatów, gdyż nie uległa zmianie powierzchnia szkół. Tylko w ZSP Nr 2 nastąpi redukcja etatów gdyż 

jedną część budynku zajmowało gimnazjum. Poinformował również, że obsługa kuchni i intendenci 

zostają tak jak było jedynie nastąpił redukcja etatów na stanowiskach księgowych i kadrowych. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak że osoby zajmujące się sprawami kadrowymi zostaną na placówkach  

i nie będą przechodziły do Centrum Usług Wspólnych. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach udzielił dodatkowych wyjaśnień w temacie obsługi 

kadrowej w szkołach. 



Pani Helena Jewuła Prezes Oddziału ZNP zabrała głos, że reforma oświaty nic dobrego nie 

przyniosła. 

Pan Radny Piotr Duda dodał, że osoby które gimnazja tworzyły dzisiaj je likwidują. 

Pani Radna Barbara Borowiecka odniosła się do braku chęci ze strony uczniów, aby podejmować 

naukę w ZSP w Brzesku ze względu na niski poziom. 

Pan Radny Piotr Duda udzielił wyjaśnień, że to nie chodzi o niski poziom w szkole, tylko o krążącej 

takiej opinii. Wyjaśnił, że zdawalność na maturze uczniów jest porównywalna z innymi ościennymi 

szkołami. Wyjaśnił skąd się wzięła taka niekorzystna opinia oraz przedstawił sukcesy szkoły i uczniów. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach zapytał czy jest prowadzone EWD. 

Pan Radny Piotr Duda poinformował, że jest prowadzone i to jest najlepszy miernik wyniku uczniów  

i jest on porównywalny z innymi szkołami, a nawet w niektórych dziedzinach wyższy. 

Pani Radna Barbara Borowiecka zwróciła uwagę, aby spróbować zniwelować złą opinię która krąży 

odnośnie poziomu nauczania. 

Pani Helena Jewuła Prezes Oddziału ZNP dodała, że taką niekorzystną opinię tworzą nauczyciele 

szkół podstawowych, a zwłaszcza gimnazjum. Odniosła się do dowozu dzieci do szkół ościennych  

i pomimo krążących złych opinii do wysokiego poziomu nauczania w szkołach średnich w Brzesku. 

Zabrała również głos odnośnie zatrudnienia nauczycieli tracących pracę w szkołach średnich i braku 

godzin dla nich. 

Pan Radny Piotr Duda zabrał głos odnośnie problemu z godzinami dla nauczycieli w szkole. 

Przedstawił temat otwierania nowych kierunków. 

Pani G. H. – nauczyciel zapytała dlaczego nie są otwierane nowe kierunki. 

Pan Radny Piotr Duda wyjaśnił, że z powodu braku zainteresowania i małej liczby uczniów 

podejmujących naukę w tej szkole. Poinformował, że otwierane są nowe kierunki w technikum, liceum 

ogólnokształcącym jak również o klasie dziennikarsko-medialnej jak również klasę o nachyleniu 

prawniczym. Wyjaśnił problemy z godzinami dla nauczycieli również w szkole średniej. 

Pan Radny Franciszek Brzyk odniósł się do poruszonych tematów i nieskonsolidowania nauczycieli. 

Poruszył również problem o niekorzystnych opiniach jakie krążą o nauczycielach. A problem szemranej 

opinii dotyczy wszystkich szkół. Najlepszym rozwiązaniem było by przedstawianie wyników nauczania 

na sesjach. Wtedy wszelkie negatywne opinie by ucichły, bo tak rodzice jak uczniowie wiedzieli by jak 

to wszystko naprawdę wygląda na przedstawionych raportach. Poinformował, że był w latach 

wcześniejszych wniosek o wspólne posiedzenie Komisji Oświaty Gminy i Powiatu jednak do tego nie 



doszło, a może by to pomogło i dzisiaj by wszystko inaczej funkcjonowało. Zabrał również głos odnośnie 

nauczycieli i dyrektorów, którzy widzą swoją rzeczywistość w bardzo małym zakresie. Poruszył problem 

wprowadzania reformy w 1999 r. gdzie wtedy jedna grupa osób się cieszyła, a druga nie i tak jest 

również teraz. Odniósł się do strajku w którym nie chodzi tylko o pieniądze, ale również o zakres 

nauczania kto i czego uczy. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak dodał, że już 3 lata temu przy rozmowach o reformie oświaty zgłaszał ile 

nauczycieli może stracić pracę. Poinformował, że były Burmistrz i on prowadzili rozmowy z Panią 

Dyrektor Motak ze Starostwa Powiatowego odnośnie zatrudnienia w szkołach średnich nauczycieli 

tracących pracę. Już wtedy była mowa o trudnościach z naborem i godzinami dla nauczycieli. 

Pan Radny Piotr Duda poruszył temat etapu przejściowego i o tym że nauczyciel nie może pracować 

w innej szkole bez zgody dyrektora jeżeli ma pełny etat. 

Przedstawiona informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

7. Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Muzycznej w Brzesku. 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej poprosił Panią Dyrektor Ilonę Latochę-Dylewską  

o przedstawienie powyższej informacji. 

Pani Dyrektor Ilona Latocha-Dylewska przedstawiła szczegółowo informację. Przedstawiła również 

sytuację lokalową oraz sytuację rotacji dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej, liczbie 

zatrudnionych nauczycieli, problemach przy organizacji koncertów.  

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej zapytał o koncepcję przeniesienia Szkoły Muzycznej 

do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował o prowadzonych rozmowach, spotkaniach  

z Dyrektorami i analizach przeniesienia Szkoły Muzycznej jak również o przygotowanej mapie potrzeb 

ze strony Szkoły Muzycznej jak i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzesku w związku z przeniesieniem 

Szkoły Muzycznej. Poinformował również o rozmowach prowadzonych z wykonawcą na ten temat oraz 

możliwości funkcjonowania Szkoły Muzycznej w nowej siedzibie od września. 

Pan Burmistrz udzielił informacji, że Szkoła Muzyczną jest jedyną szkołą do której gmina nie dopłaca. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak poinformował o wystąpieniu do Ministerstwa Kultury z pismem  

o przeniesienie Szkoły Muzycznej. Odniósł się do wypowiedzi Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej odnośnie 

problemów i warunków lokalowych. 



Pan Radny Franciszek Brzyk poruszył problem powrotu do punktu zero czyli problemu przenoszenia 

Szkoły Muzycznej, a co za tym idzie powstawania tej szkoły od nowa. Przedstawił wcześniejsze 

uzgodnienia przy tworzeniu szkoły. Poprosił, aby decyzja, którą podejmowana teraz była już ostateczną 

i lokalizacja Szkoły nie była już więcej zmieniana. 

Pani Radna Barbara Borowiecka poinformowała, że szkoła jest przenoszona teraz, gdyż wcześniej 

nie było takiej możliwości, a możliwość ta pojawiła się teraz jednak w marę możliwości finansowych było 

robione wszystko, żeby szkoła funkcjonowała. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu – Zał. Nr 8.  

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował jeszcze, że czekamy tylko na decyzję 

odnośnie rozbudowy szkoły, a szkoła pomimo tego będzie przeniesiona i rozbudowana w ciągu 3-4 lat, 

bo taki jest na to czas. 

Pan Przewodniczący Bartłomiej Turlej podziękował Pani Dyrektor za przedstawione informacje jak 

również podziękował wszystkim za rozmowę w tym temacie. Przedstawiona informacja została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

8. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do komisji. 

Pan Przewodniczący Bartłomiej Turlej rozpoczął od przedstawienia pism od Dyrektorów Szkół 

Podstawowych w Gminy Brzesko oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Brzesko w sprawie 

pozostawienia w budżetach szkół środków finansowych należnych nauczycielom oraz pracownikom 

administracji i obsługi jako wynagrodzenie za pracę, a niewypłaconych za okres strajku. Odczytał 

powyższe pisma. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach udzielił wyjaśnień i odpowiedzi. Poinformował, że były 

prowadzone rozmowy w tym temacie, zostały przeanalizowane możliwości Gminy i Szkół oraz podjętym 

stanowisku, że środki pozostaną do dyspozycji Dyrektorów Szkół po wcześniejszej opinii Komisji ds. 

Oświaty. Przedstawił Komisji temat w celu wydania opinii przez Członków. 

Pan Dyrektor Józef Cierniak dodał do wypowiedzi Burmistrza informację, że gromadzone są 

niezbędne informacji w temacie wypłaty wynagrodzeń za strajk jak również, że Dyrektorzy nie zostaną 

z tematem sami, gdyż będą wspierać w tej kwestii. 

Pani Helena Jewuła Prezes Oddziału ZNP poinformowała, że takie samo pismo zostało skierowane 

do Starostwa Powiatowego i mają już odpowiedź, że środki finansowe zostaną do Dyspozycji 

Dyrektorów. 



Pani Urszula Białka Dyrektor ZSP w Brzesku zabrała głos odnośnie podjęcia jednoznacznej decyzji 

w sprawie pozostawienia środków finansowych w dyspozycji dyrektorów gdyż ważny jest czas, gdyż 

zbliża się termin wypłaty wynagrodzeń. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował, że to jest kwestia wypracowania wspólnej 

formuły wypłacenia tych środków. Poinformował, że jako organ prowadzący mogą jedynie podjąć 

decyzję o nie ściąganiu środków finansowych, jednak trzeba czekać na decyzje i porozumienia prawne. 

Pan Radny Franciszek Brzyk odniósł się do poruszanego tematu odnośnie pozostawienia środków 

finansowych w dyspozycji Dyrektorów szkół informując, że Burmistrz zrobił zgodnie z prośbą zawartą  

w pismach i zostawia środki Dyrektorom i nigdy się nie zdarzało, że Rada ściągała środki Dyrektorom. 

Poinformował, że Dyrektorzy mają jednak jasno określone narzędzia i obawia się, aby nie poszła błędna 

informacja odnośnie wypłaty wynagrodzeń za strajk, aby nie mieć problemu z dyscypliną finansową. 

Poprosił, aby wypracować wspólne stanowisko i takie stanowisko, aby nie ściągnąć na siebie kontroli 

finansowej, gdyż będzie ponosił za to odpowiedzialność każdy dyrektor. Zabrał również głos odnośnie 

obecnej sytuacji i sytuacji nauczycieli oraz ustalaniu regulaminów w szkołach. 

Pani Helena Jewuła Prezes Oddziału ZNP odniosła się do wypowiedzi informując, że na pewno będzie 

wypracowane wspólne porozumienie i będzie prosić Dyrektorów o wspólne zajęcie stanowiska  

w powyższym temacie. Zaproponowała wspólne spotkanie Dyrektorów na którym zostanie podjęta 

wspólna decyzja i forma porozumienia.  

Pan Radny Franciszek Brzyk zabrał głos informując Panią Prezes ZNP, że ma dwa związki zawodowe 

i ma pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz takie osoby które strajkowały i które nie 

strajkowały dlatego należy to wszystko wziąć pod uwagę przy pisaniu porozumienia.  

Pani Urszula Białka Dyrektor ZSP w Brzesku zabrała głos informując, że opinia radcy prawnej którą 

ma jasno mówi, że z pensji majowej należy dokonać potrąceń za dni strajku. Poprosiła o wypracowanie 

wspólnego stanowiska w tym temacie, aby nie tworzyć dodatkowych problemów i wparcie prawne. 

Pan Marek Kossoń Dyrektor PSP w Mokrzyskach informując że RIO stoi na stanowisku, że nie 

można wypłacić wynagrodzenia dlatego prosi o pomoc prawną i wypracowanie niepodważalnego 

stanowiska i wspólnego porozumienia.  

Pani Radna Barbara Borowiecka zapytała o stanowisko rodziców w temacie strajku. 

Pani Urszula Białka Dyrektor ZSP w Brzesku poinformowała, że miała nieprzyjemne sytuacje ze 

strony rodziców w tym temacie i odbiór jest negatywny. 

Pani Helena Jewuła Prezes Oddziału ZNP przedstawiła opinie rodziców które docierały do niej. 

Podziękowała również Dyrektorom za zrozumienie sytuacji. 



Pani Urszula Białka Dyrektor ZSP w Brzesku poprosiła o nienazywanie wypłat pensji nauczycieli 

„dodatkiem motywacyjnym” aby nie wprowadzać zamieszania. Poinformowała o przeprowadzonych 

egzaminach w szkole. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował, że pojawiają się już pierwsze prawne 

rozstrzygnięcia dotyczące wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za dni strajku po czym je przedstawił. 

Pan Marek Kossoń Dyrektor PSP w Mokrzyskach przedstawił najnowsze wyroki Sądu w powyższym 

temacie. 

Pani Helena Jewuła Prezes Oddziału ZNP poinformowała, że z każdym Dyrektorem zostanie 

podpisane porozumienie dotyczące wypłat dla nauczycieli. Poprosiła również o pozostawienie tego  

o czym się rozmawia na Radach Pedagogicznych dla siebie. Zaprosiła wszystkich Dyrektorów na 

spotkanie w celu podpisania stosownego porozumienia. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach zabrał głos czy nie warto jeszcze poczekać z decyzją na 

decyzje i opinie, które będą bardziej wiarygodne. 

Pani Urszula Białka Dyrektor ZSP w Brzesku poinformowała, że nie może nie wypłacić pensji 

pracownikom niepedagogicznym i obsłudze a ma osoby strajkujące. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poinformował, że skoro nie ma porozumienia to decyzję 

należy podjąć zgodnie z ustawą co do wypłaty pensji czyli należy potrącić środki pieniężne za dni strajku. 

Poprosił, aby poczekać z decyzjami aż pojawią się pierwsze opinie co do wypłat pensji. 

Pan Radny Franciszek Brzyk również zabrał głos, aby poczekać z decyzjami. 

Pan Przewodniczący Bartłomiej Turlej podziękował wszystkim za rozmowę w tym temacie. Postawił 

wniosek o pozytywne zaopiniowanie obu przedstawionych pism.  

Pisma zostały zaopiniowane: 4 głosy za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.  

Pan Przewodniczący Bartłomiej Turlej przeszedł do kolejnego punktu czyli sprawozdania Powiatowej 

Policji w Brzesku oraz Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. 

Sprawozdania zostały przyjęte pozytywnie jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący Bartłomiej Turlej przeszedł do kolejnego punktu tj. opinia prawna do projektu 

uchwały Klubu Radnych PiS. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach udzielił wyjaśnień do tego punktu. 

Komisja zapoznała się z powyższą opinią i przyjęła ją do wiadomości. Załącznik Nr 9 



Pan Przewodniczący Bartłomiej Turlej przeszedł do kolejnego punktu tj. pisma Pana Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w sprawie naprawy ogrodzenia. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach udzielił wyjaśnień do tego punktu i przedstawił sytuację 

infrastruktury na obiektach sportowych i potrzeby sporych nakładów finansowych na remonty. 

Komisja przyjęła pismo do wiadomości i prosi o wygospodarowanie w miarę możliwości 

środków finansowych na wymianę ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. Pismo stanowi Załącznik Nr 10 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach poprosił o rozważne podejście do tematu oświaty  

i rozsądne podejście do tematu przy podejmowaniu uchwał dotyczących ulg. 

Pan Radny Piotr Duda poruszył temat przedstawiony przez Panie z MOPS i sytuację osób z rodzin 

wielodzietnych. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach również odniósł się do sytuacji tych rodzin i wypłaty 

świadczeń. 

Zastępca Burmistrza Pan Grzegorz Brach przedstawił następnie projekt uchwały Klubu Radnych PiS 

dotyczący ulg przy odbiorze odpadów komunalnych. 

Zaopiniowano i omówiono: 

 projekt uchwały w sprawie zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- Zał. Nr 11 

Przewodniczący Komisji Pan Bartłomiej Turlej poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. 

Głosowano: 1 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujący. 

 

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przystąpienia Gminy Brzesko do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja 

Turystyczna  „Tarnowska Organizacja Turystyczna” - Zał. Nr 12 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – Komisja przyjęła projekt 

pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 13 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko-Granice”– 

Komisja przyjęła projekt pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 14 

 Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt w sprawie zmiany Uchwały  

Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącej określenia wzoru 



deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brzesko - Zał. Nr 15 

 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko – Komisja przyjęła projekt 

pozytywnie jednogłośnie - Zał. Nr 16 

 

Komisja przyjęła do wiadomości pisma: wycofanie petycji Spółdzielni Mieszkaniowej dot. obniżenia 

stawek za wodę (Załącznik Nr 17) oraz pismo dotyczące zbiorczego zestawienia umorzonych 

należności podatkowych (Załącznik Nr 18). 

 

9. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Przewodniczący Pan Bartłomiej Turlej zamknął 

posiedzenie i podziękował za udział i dyskusję. 

(Pełna dyskusja Komisji – płyta CD stanowi załącznik w dokumentacji Komisji - Zał. Nr 19) 

  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

Rady Miejskiej w Brzesku 

…………………………………………………………………. 

mgr Bartłomiej Turlej 
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