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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Protokół nr 6/2019 

6 Posiedzenie w dniu 27 maja 2019  

Obrady rozpoczęto 27 maja 2019 o godz. 11:00, a zakończono o  

godz.13:00 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 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach; 

2. Naczelnik Józef Cierniak; 

3. Dyrektor MOK Małgorzata Cuber; 

4. Dyrektor PiMBP Karina Legutek  

5. Prezes ZNP Helena Jewuła 

6. Skarbnik Celina Łanocha  

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Bartłomiej Turlej.   

Przewodniczący Komisji otworzył obrady komisji i  powitał wszystkich zebranych na 
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posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik  do protokołu Nr 1 i Nr 2 .  

 

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej   przedstawił proponowany porządek posiedzenia 

komisji zawarty w zaproszeniu. 

Na wniosek Przewodniczącego komisji  członkowie komisji dokonali  zmiany w porządku 

posiedzenia komisji  w pkt.3 zostało wprowadzone przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 23 kwietnia 2019 r.   

Porządek posiedzenia komisji ze zmianami został przyjęty jednogłośnie 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 dnia 

23 kwietnia 2019 r. 

4. Analiza Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok. 

5. Analiza stanu Gospodarki Odpadami za rok 2018. 

6. Informacja o wynikach naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko; 

7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowań do realizacji inwestycji 

zaplanowanych na 2019 r. w placówkach oświatowych Gminy Brzesko; 

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszeń Sportowych za 2018 r. 
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9. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi ekonomiczno-

administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko – propozycje ewentualnych zmian 

w tym zakresie; 

10. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za 2018 r. Zapoznanie się z ofertą Dni 

Brzeska 2019 r.; 

11. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018. 

12. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

13. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

załącznik  do protokołu Nr 3. 

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

dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Protokół z posiedzenia komisji Oświaty Kultury i Sportu odbytego w dniu  23 kwietnia 2019 

roku został przyjęty bez uwag. 

Ze względu na pilne obowiązki służbowe  Dyrektora J. Cierniaka komisja zadecydowała o  

wysłuchaniu sprawozdań Pana Dyrektora w pierwszej kolejności. 

Ad.6. Informacja o wynikach naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzesko; 

Dyrektor Józef Cierniak  przedstawił komisji informację dotycząca naboru do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 po I i II etapie rekrutacyjnym. załącznik  

do protokołu Nr 4. 

Nie ma obawy  żeby dzieci nie znalazły miejsca w publicznym przedszkolu,  tak by dziecko 

miało najbliżej do przedszkola.. 

Pytań radnych do sprawozdania brak. 
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Opinia komisji: Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja informacje o wynikach 

naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w Gminie Brzesko. 

Ad. 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Stowarzyszeń Sportowych za  

2018 r. 

Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Józef Cierniak- sprawozdanie znajduje się w aktach 

komisji. Dyrektor Józef Cierniak  omówił sprawozdanie jw.,  przedstawił komisji jak 

przebiegały kontrole wydatkowania środków finansowych przez stowarzyszenia sportowe w 

taki sposób  by były racjonalnie wykorzystywane. 

Pytań radnych do sprawozdania brak. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  z działalności Stowarzyszeń 

Sportowych za rok 2018.Głosowano jednogłośnie 

Ad. 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowań do realizacji inwestycji 

zaplanowanych na 2019 r. w placówkach oświatowych Gminy Brzesko; 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach przedstawił komisji najbardziej pilne , ważne i 

priorytetowe do wykonania zadania inwestycyjne  w poszczególnych placówkach 

oświatowych Gminy Brzesko w zakresie potrzeb remontowych i wykonania zaleceń 

pokontrolnych Sanepid.  

Pytań radnych brak. 

Opinia komisja.  

Pozytywnie zaopiniowano informację dotyczącą przygotowań do realizacji inwestycji 

zaplanowanych na 2019 r. w placówkach oświatowych Gminy Brzesko; Głosowano 

jednogłośnie 
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Ad. 9. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi ekonomiczno-

administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko – propozycje ewentualnych zmian 

w tym zakresie; 

Dyrektor Józef Cierniak przedstawił komisji  informacje dot. propozycji reorganizacji obsługi 

ekonomiczno – administracyjnej szkół i przedszkoli oraz propozycje ilości etatów 

pracowników administracyjnych w tym zakresie. Rozpatrywane są pewne rozwiązania w 

zakresie zarządzania  przez dyrektorów przedszkolami ,  gdzie wiele zmian wymusza  Rodo 

– przybliżył czego te rozwiązania dot. Pan Dyrektor przedstawił propozycje zmian w zakresie 

obsługi finansowej w szkołach, obsługi kadrowej, Inspektora BHP , obsługi prawnej szkół i 

koszty z tym związane.  Na dzień dzisiejszy wszystkie te propozycje są na etapie analizy i 

przygotowania. Planuje się by całą księgowość ze szkół i przedszkoli zebrać w jednym 

miejscu, natomiast na szkołach pozostanie obsługa kadrowa. Planuje się wprowadzenie tych 

zmian z dniem 1 stycznia 2020 r.  Ponadto będzie wspólne stanowisko dla BHP, 

konserwatorów ds. remontów.  Zostanie zorganizowane spotkanie z księgowymi i 

pracownikami obsługi gdzie te propozycje zostaną przedstawione i omówione. 

Pytań radnych brak. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się z informacją na temat propozycji funkcjonowania obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Brzesko. 

Pani Helena Jewuła Przewodnicząca ZNP  poinformowała, że Związek wystosował pismo do 

Pana Burmistrza odnośnie finansowania   środków dla nauczycieli , którym potrącono 

wynagrodzenie  za udział w strajku. Proponuje się by te środki zostały nauczycielom 

zwrócone ponieważ potracenie winno być tylko z pensji zasadniczej , a nie ze wszystkich  

składników wynagrodzenia.  Jest opinia prawna radcy prawnego , że zostało  to źle 

obliczone. Poprosiła by Pani radca prawna wydała jednoznaczne stanowisko dla księgowych  

by wiedziały jak wyliczyć te koszty. Wszystkie składniki wynagrodzenia jakie reguluje ustawa 

winny zostać zachowane. 
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Do wypowiedzi Pani Przewodniczącej odniósł się Dyrektor Józef Cierniak. Obecnie trwa 

analiza złożonego wniosku, gmina pozostawiła te środki w budżetach szkół  , jest również 

jest dobra wola zarówno Rady Miejskiej jak i Burmistrza  by te utracone dochody jakoś 

zrekompensować w taki sposób,  by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych.  

Pani Helena Jewuła Przewodnicząca ZNP  poinformowała, że złożyła do Burmistrza 

propozycje uchwały by zaplanowaną dla nauczycieli podwyżkę wynagrodzenia w miesiącu 

wrześniu zastosować już w miesiącu czerwcu, jeszcze przed wakacjami. Poprosiła o 

wsparcie nauczycieli przychylność w tym kierunku. 

Na zapytanie odpowiedział Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach- który odniósł się do kwestii  

sposobu potrącanie nauczycielom wynagrodzenia za udział w strajku oraz Dyrektor Józef 

Cierniak w sprawie przyspieszenia wypłaty podwyżek dla nauczycieli od miesiąca czerwca. 

Radna Barbara Górczewska – nawiązując do ostatnich aktów przemocy w szkołach ( w tym 

zabójstwo ucznia) zapytała, czy zostaną wprowadzone  dodatkowo procedury wzmacniające 

bezpieczeństwo na terenie szkół naszej Gminy. 

Na zapytanie odpowiedział Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. Dyrektorzy mają 

obowiązek przygotowania takich procedur bezpieczeństwa  w szkołach. Przedstawił jakie są 

propozycje rozwiązań w tym zakresie. 

Więcej pytań radnych brak. 

Ad. 10. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za 2018 r. Zapoznanie się z ofertą 

Dni Brzeska 2019 r.; 

Pani Dyrektor PiMBP Karina Legutek przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki i filii 

bibliotecznych . 

Radny Bartłomiej Turlej zapytał w sprawie sposobu  zagospodarowania wolnych 

pomieszczeń w budynku przy ul.Puszkina 4. 

Pani Dyrektor Karina Legutek odpowiedziała, ze jest jeszcze jedno wolne pomieszczenie do 

wykorzystania. 
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Więcej pytań radnych brak.  

Sprawozdanie z działalności MOK omówiła Pani Dyrektor MOK Małgorzata Cuber , która 

przedstawiła również  działalności Muzeum Ziemi Brzeskiej , organizacje Brzesko – Okocim –

Festiwal i sprawy organizacyjne z tym związane. 

Radny Piotr Duda zawnioskował do Pani dyrektor o utworzenie  rocznika społeczno – 

kulturalnego – historycznego naszego Miasta i Gminy by promować ta naszą małą ojczyznę. 

Inne miejscowości z naszego powiatu  też już się  przygotowują do wydania takich 

roczników. 

Po dyskusji opinie komisji: 

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie finansowe z 

działalności MOK w Brzesku za 2018 r. 

2. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała komisja sprawozdanie finansowe z 

działalności PiMBP w Brzesku  za 2018 r. 

Ad. 4. Analiza Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok. 

Skarbnik Celina Łanocha – dokonała omówienia sprawozdania z wykonania Budzetu Gminy 

za rok 2018. 

Pytań członków komisji do sprawozdania brak. 

Opinia komisji: Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 

Brzesko za rok 2018. Głosowano 3 za, 1 wstrzymujący  

Ad. 5. Analiza stanu Gospodarki Odpadami za rok 2018. 

Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała  sprawozdanie na temat stanu Gospodarki 

Odpadami w Gminie Brzesko za rok 2018.Głosowano 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
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Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018. 

Pisemne sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie komisji. 

Koordynator Renata Pabian omówiła sprawozdanie jw. Przedstawiła  dane  dot. ilości osób 

skierowanych na komisje p. alkoholową oraz na leczenie w poszczególnych latach. Na 

zapytanie radnych Pani Koordynator wyjaśniła iż zauważalne jest że z roku na rok  spada 

ilość  osób uzależnionych korzystających z pomocy finansowej MOPS. Komisja zapoznała 

się z zestawieniem ilości osób skierowanych na leczenie odwykowe. W każdym przypadku  

taka osoba uzależniona musi wyrazić  chęć i zgodę na leczenie. Nawiązano do działalności 

szkół w zakresie realizacji programów p. alkoholowych  wśród dzieci, młodzieży i grup 

rówieśniczych, organizowania konkursów dla stowarzyszeń  w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi. 

Opinia komisji: Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 rok. 

Ad.12. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach objaśnił pisma i projekty uchwał skierowane 

do komisji. 

• Komisja zapoznała się z pismem Pani A.P-D. dot. sprzedaży działki w Jasieniu  oraz 

odpowiedzią Burmistrza na powyższe pismo.  

• Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

• Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową; 

• Przejęcia od GDKiA zadania publicznego zarządzania drogą krajową -  

(przebudowa skrzyżowania); 

• Zmiany nazwy części ulicy „ Ludowej” na ul. ”Ojca Franciszka Wody” w 

Mokrzyskach. Projekty uchwał objaśnił Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach. 

• Zapoznano się  z pismami Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku: 
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1) dot. dopłaty do cen wody dla mieszkańców dwóch budynków wielorodzinnych 

w Brzesku – przyjęto do wiadomości; 

2) dot. dofinansowania  wyposażenia placów zabaw – Pisma objaśnił Zastępca 

Burmistrza Grzegorz Brach 

• Komisja zapoznała się z propozycją Dyrektora BOSiR w Brzesku dot. propozycji 

rozszerzenia strefy parkingowej na terenie Miasta Brzeska. Zastępca Burmistrza 

Grzegorz Brach przedstawił komisji przeciwskazania utworzenia parkingu na Placu 

Kazimierza Wielkiego, gdzie koszt remontu placu przewidziano  na kwotę około 2 mln 

złotych, możliwości pobierania opłat parkingowych na Brzeskim Rynku, na Placu 

Targowym. Burmistrz zapoznał komisję również z informacjami dot. podjętych 

rozmów z brzeskim  przedsiębiorcą dot. ilości miejsc parkingowych  powstałych na 

terenie nowej Galerii. Burmistrz przybliżył jakie są propozycje  rozwiązań w tym 

zakresie . 

Opinia komisji: Komisja zapoznała się z propozycją Dyrektora BOSiR w Brzesku dot. 

propozycji rozszerzenia strefy parkingowej na terenie Miasta Brzeska 

Ad.13. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

        Po wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej  

zamknął obrad komisji, podziękował za udział i dyskusję. (Pełna dyskusja komisji – płyta CD  

załącznik w aktach komisji.) 

Przewodniczący komisji  

Rada Miejska w Brzesku                                                 

Bartłomiej Turlej 

Przygotował(a): Inspektor Marta Kółkowska

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


