
Rada Miejska w Brzesku 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Protokół nr 7/2019 

7 Posiedzenie w dniu 17 czerwca 2019  

Obrady rozpoczęto 17 czerwca 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. Podinspektor KPP w Brzesku Jarosław Dudek; 

4. Przedstawiciel KPSP w Brzesku mł. bryg.  Władysław Świder.  

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 

posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy 

obecności stanowią załączniki  do protokołu. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia komisji zawarty w zaproszeniu. Uwag do porządku posiedzenia brak- porządek 

został przyjęty jak niżej. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w 

dniu 27 maja 2019 r. 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko; 



5. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz 

zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w 2019 r.; 

6. Zapoznanie sie z Informacją nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

wakacji w Gminie Brzesko. 

7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i przedszkoli 

publicznych Gminy Brzesko; 

8. Raport o stanie Gminy – debata nad przedstawionym dokumentem 

9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

10. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Ad.3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 27 maja 2019 r. 

Protokół z posiedzenia komisji Oświaty Kultury i Sportu odbytego w dniu  27 maja 2019 roku 

został przyjęty bez uwag. 

Ad. 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko; 

Głos zabrał mł. bryg.  Władysław Świder -  z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 

Brzesku , który przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu ocenę stanu bezpieczeństwa 

w placówkach oświatowych Gminy Brzesko. Przedstawił szczegółowo w których placówkach 

oświatowych Gminy Brzesko zostały przeprowadzone kontrole oraz jakie są wyniki tych 

kontroli i zalecenia pokontrolne.   

Podinspektor KPP w Brzesku Jarosław Dudek; -przedstawił stan  bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży  w placówkach  oswiatowych na terenie Gminy Brzesko.  

Dyrektor Józef Cierniak w imieniu dyrektorów szkół i własnym podziękował za 

dotychczasową dobrą i owocną  współpracę policji i straży ze szkołami. 

Podziękowania za dotychczasową współpracę złożył również w imieniu Hufca ZHP, 

Komendant Hufca – Radny Bartłomiej Turlej. 

Ad. 5. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe 

oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w 2019 r.; 

 

Dyrektor Józef Cierniak  przedstawił komisji według załącznika  zestawienie 

przydzielonych środków finansowych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 

2019 roku oraz jak przebiega rozliczanie tych środków przez Stowarzyszenia.  Pytań 

członków komisji do sprawozdania brak. 

 

 



Ad. 6. Zapoznanie sie z Informacją nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w 

okresie wakacji w Gminie Brzesko. 

Dyrektor Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak  dokonał omówienia informacji 

na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy 

Brzesko.  

Komendant Hufca ZHP – Radny Bartłomiej Turlej przedstawił informacje dot. 

zaplanowanego wypoczynku letniego , organizowanego przez ZHP dla dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Brzesko.  

Ponadto Komisja zapoznała się z Informacjami nt. planowanego wypoczynku dzieci i 

młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko, organizowanego przez MOK,MOPS, 

BOSiR i PIMBP w Brzesku. 

Ad. 7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i przedszkoli 

publicznych Gminy Brzesko; 

Dyrektor Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak  dokonał omówienia tematu 

wdrażania reformy szkolnictwa na terenie Gminy Brzesko.  

W dyskusji zapytano: 

Radna Barbara Górczewska zapytała w sprawie wysokości  środków finansowych jakie 

należy zabezpieczyć w budżecie na utworzenie i funkcjonowanie jednego oddziału 

klasowego; 

Na zapytanie radnej odpowiedział Dyrektor Józef Cierniak , który  odniósł się ponadto do 

tematu przeniesienia Szkoły Muzycznej do budynku SP nr 1 w Brzesku, potrzeby wykonania 

niezbędnych remontów i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb SM, oraz spraw organizacyjnych 

związanych z przeniesieniem szkoły. 

Radny Franciszek Brzyk zapytał w temacie podjętej decyzji o przeniesieniu Szkoły 

Muzycznej do budynku PSP nr 1 w Brzesku. Radny stwierdził iż należy szerzej 

rozpropagować np. na stronach internetowych informacje  w tym zakresie. Radny 

zaproponował by Pan Burmistrz wystąpił do Ministerstwa Kultury z zapytaniem,  czy w 

związku z uzyskaną informacją  dot. zmiany siedziby Szkoły Muzycznej w Brzesku  

wymagane jest podjęcie  Uchwały przez Radę Miejską w Brzesku  upoważniającą do  

podjęcia takiej decyzji. 

Wniosek komisji : 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wystąpienie do Ministerstwa Kultury z 

zapytaniem, czy w związku z uzyskaną informacją  dot. zmiany siedziby Szkoły Muzycznej w 

Brzesku  wymagane jest podjęcie  Uchwały przez Radę Miejską w Brzesku  upoważniającą 

do  podjęcia takiej decyzji. Głosowano jednogłośnie  

Ponadto w dyskusji z udziałem Dyrektora J. Cierniaka komisja odniosła się do tematu  

sposobu naliczania wynagrodzenia dla nauczycieli za okres strajku. Pan Dyrektor Cierniak 

wyjaśnił  komisji iż w tej kwestii brak jest jeszcze wspólnego stanowiska. 



Na zapytanie przewodniczącego komisji radnego Bartłomieja Turleja Dyrektor Cierniak 

przedstawił plany w zakresie utworzeniem z nowym rokiem kalendarzowym Centrum Usług 

Wspólnych w placówkach oswiatowych Gminy Brzesko.  

Radna Barbara Górczewska poruszyła temat Wokowic tj. braku dostępności do  placu 

zabaw dla dzieci spoza przedszkola. Plac ten jest czynny tylko wówczas kiedy dzieci 

przebywają w przedszkolu , potem jest zamykany i brak jest możliwości by mogły  z niego 

korzystać dzieci spoza przedszkola. Należy bezwzględnie przyjrzeć się temu problemowi i 

dokonać zmian.  

Dyrektor J. Cierniak – odpowiedział, że należy opracować regulamin korzystania z tego 

placu. W dniu dzisiejszym została zaplanowana tam  wizja lokalna z udziałem Pana 

Burmistrza. Ponadto Pan Dyrektor przedstawił wnioski jakie wpływają ze szkół  dot. 

wykonania niezbędnych remontów w szkołach. Zostanie dokonana analiza wniosków , 

informacje przekaże w terminie późniejszym. 

Radna Barbara Górczewska zapytała, czy któraś ze szkół w Gminie Brzesko skorzystała  z 

programu „Posiłek w domu i szkole”?. 

Dyrektor J. Cierniak – odpowiedział, że żadna ze szkół nie otrzymała dotacji.Ocena 

wniosków była wysoka jednak  zdyskwalifikowane zostały niektóre wnioski z tego powodu, 

że są  przypadki gdzie  jedna  stołówka świadczy usługi dla drugiej szkoły, a tak być nie 

może.   

W dalszej dyskusji Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach udzielił wyjaśnień na zapytanie 

radnego Turleja  dot. przekazania kortów tenisowych przez BOSiR. Głównym powodem  

dokonania zmiany w sposobie zarządzania kortami były zbyt wysokie koszty utrzymania.  

 

Ad.8. Raport o stanie Gminy – debata nad przedstawionym dokumentem. 

Raport o stanie Gminy omówił Zastępca Burmistrza Brzeska Grzegorz Brach. Ponadto 

Pan Burmistrz odniósł się do tematu związanego z likwidacją PSP w Wokowicach i 

realizacji programu „ Mieszkanie Plus”. 

Pytań radnych brak. 

Opinia komisji: 

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości  przedstawiony Raport o Stanie Gminy 

Brzesko za rok 2018. 

 

Ad. 9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

W sprawach bieżących komisja rozpatrzyła i zaopiniowała: 

1. Komisja przyjęła do wiadomości Deklarację Sejmiku Województwa Małopolskiego w 

sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot 

samorządowych.  



2. Pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała komisja projekty uchwał w sprawach:   

1) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 

2) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników; 

3)  zmiany uchwały nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „Brzesko – Granice”. 

3. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Rezolucję w sprawie walki ze smogiem. 

4. Komisja zapoznała się z pismem w sprawie obniżki czynszu lokalu użytkowego   oraz 

wyjaśnieniami Zastępcy Burmistrza Brzeska  do wniosku. 

5. Komisja zapoznała się z pismem Dyrekcji PSP w Sterkowcu dot. kosztów  utrzymania 

ucznia w PSP w Sterkowcu. 

Wyjaśnienia do wniosków i pism przedstawił komisji Zastępca Burmistrza Brzeska  Grzegorz 

Brach. 

Ponadto w dyskusji Dyrektor Józef Cierniak przybliżył komisji informacje dot. kosztów  

utrzymania ucznia w PSP w Sterkowcu oraz odpowiedział na zapytanie członków komisji w 

jaki sposób od nowego roku szkolnego będzie realizowany dowóz dzieci z Wokowic do 

szkół. 

Ad.10. 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                                                  

…………………………………….. 

mgr Bartłomiej Turlej 

 

 

 

  

 

Przygotował(a):Inspektor  Marta Kółkowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


