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Rada Miejska w Brzesku 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 

Protokół nr 1/2020 

1 Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2020  

Obrady rozpoczęto 15 stycznia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 10:25 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 Grzegorz Brach; 

2. Dyrektor Józef Cierniak;  

3. Dyrektor MOK Beata Kądziołka; 

4. Dyrektor PiMBP Karina Legutek; 

5. MOPS Pani Agata Halik 

6. Dyrektor BOSiR Marek Dadej; 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Radny Bartłomiej Turlej,  

który powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności 

Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej stwierdził prawomocność obrad komisji. Listy 

obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej przedstawił  proponowany porządek posiedzenia 

komisji. Zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia komisji. Uwag 

radnych brak – porządek posiedzenia został przyjęty - załącznik  do protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
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3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 

11 grudnia 2019 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

5. Zapoznanie się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów organizowanych 

przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. 

6. Zapoznanie się z Kalendarzem imprez sportowych na 2020 r. 

7. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

9. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

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

odbytego w dniu 11 grudnia 2019 r. 

 

Do protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu 11.12.2019 r. 

nie wniesiono żadnych uwag. 

 

 

Ad. 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

 

Przewodniczący komisji Bartłomiej Turlej przypomniał, że propozycje planu pracy komisji 

radni otrzymali w wersji elektronicznej. Zapytał czy są uwagi komisji do zaproponowanego 

planu pracy na 2020 rok.  Uwag radnych brak. 

 

Opinia komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  Plan pracy Komisji  na rok 2020. – Głosowano 

jednogłośnie 

 

 

Ad. 5. Zapoznanie się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz festynów 

organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz Miejski Ośrodek Kultury w 

Brzesku. 

 

Dyrektor MOK Beata Kądziołka, przedstawiła plan imprez kulturalnych, koncertów oraz 

festynów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku (Informacja ta stanowi 

załącznik do protokołu). Odniosła się również do bardzo dobrej organizacji WOŚP w Brzesku 

oraz dużego zainteresowania tym wydarzeniem.. Poinformowała o dobrej współpracy  

z Szkołami, Przedszkolami, Starostwem Powiatowym, UM, Strażą Pożarną, Sołectwami, 

Osiedlami, stowarzyszeniami, parafiami. Podziękowała pracownikom MOK za ich 

wykonywaną pracę. 
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Radny Bartłomiej Turlej zadał pytanie, czy znany już jest termin imprez wrześniowych?. 

Dyrektor MOK Beata Kądziołka odpowiedziała, że nie jest znany jeszcze termin, ale 

zapewne będzie to w pierwszym tygodniu września. 

Radny Bartłomiej Turlej odpowiedział, że planowana jest jeszcze jedna duża impreza, 

inauguracja Chorągwi Krakowskiej 18-20 września. Przedstawił szczegóły dotyczące jej 

organizacji oraz część jej planu. 

Opinia komisji: Komisja zapoznała się z planami przedstawionymi przez Panią Dyrektor 

MOK Beata Kądziołka oraz przyjęła je do wiadomości. 

Opinia komisji: Komisja zapoznała się z planami imprez kulturalnych, koncertów oraz 

festynów organizowanych przez Urząd Miejski w Brzesku oraz przyjęła je do wiadomości. 

 

Ad. 6. Zapoznanie się z Kalendarzem imprez sportowych na 2020 r. 

 

Dyrektor Józef Cierniak szczegółowo omówił kalendarz imprez sportowych na 2020 r. 

(Informacja ta stanowi załącznik do protokołu). Pochwalił także pracę Pana Koordynatora oraz 

zwrócił uwagę na zależność realizacji niektórych wydarzeń od warunków atmosferycznych. 

Zauważył narastający od kilku lat problem braku chętnych do udziału  

w zawodach narciarskich. 

Radny Bartłomiej Turlej zadał pytanie kto jest teraz koordynatorem ?. 

Dyrektor Józef Cierniak odpowiedział, że Pan Seweryn Kozub. 

 

 

Ad. 7. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Dyrektor MOK Beata Kądziołka przedstawiła informację na temat zimowego wypoczynku 

dzieci i młodzieży (Informacja ta stanowi załącznik do protokołu). Poinformowała, że 

przygotowana przez MOK oferta dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym cieszy się dużym 

zainteresowaniem. 

Dyrektor Józef Cierniak dokonał szczegółowego omówienia informacji na temat zimowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Informacja ta stanowi załącznik do protokołu). Powiedział też, 

że nie we wszystkich placówkach są organizowane wydarzenia w czasie ferii. Niektóre 

placówki jednak zaznaczyły, że być może w ostatniej chwili coś zorganizują. 

Radny Bartłomiej Turlej poinformował, że w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w 

Jadownikach jest organizowane zimowisko, którego nie ma zapisanego w planie. 

Dyrektor Józef Cierniak odpowiedział, że informował go o tym Pan Dyrektor.  
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Radna Barbara Górczewska zapytała o ilość uczestników zimowiska. 

 

Radny Bartłomiej Turlej odpowiedział, że jest to duża grupa 50 dzieci. 

Dyrektor PiMBP Karina Legutek, przedstawiła informację na temat zimowego wypoczynku 

dzieci i młodzieży w bibliotece jak i w filiach (Informacja ta stanowi załącznik do protokołu). 

Poinformowała, że jedyną filią w której nie będzie organizowanych zajęć jest Filia w Okocimiu, 

z powodu dłuższego zwolnienia lekarskiego Pani tam pracującej. 

Pani Agata Halik poinformowała, że w szkołach podstawowych, które organizują zimowiska 

dzieci mogą skorzystać z form pomocy dożywiania przez MOPS. Przekazała informację  

o dyżurach przedszkoli w czasie ferii. Poinformowała również, iż dzięki współpracy z 

Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 

MOPS ma możliwość wytypowania dzieci rolników, które mogą otrzymać dofinansowanie do 

zimowisk. Dodatkowo poinformowała, że rodzice mogą także się starać o zasiłek celowy. 

Radny Bartłomiej Turlej zapytał, czy jest już wiadomo ile dzieci zostanie objęte programem 

pomocy w tym roku. 

Pani Agata Halik odpowiedziała, że sześcioro dzieci bierze udział w kolonii w Białym 

Dunajcu. Czekamy jeszcze na rozpoczęcie półkolonii w szkołach, wtedy na wniosek rodziców 

pokrywamy koszty dożywiania dzieci. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej omówił plany na temat zbliżających się ferii ponadto 

przedstawił kalendarz imprez na rok 2020 (Informacja ta stanowi załącznik do protokołu).  

Powiedział, też, że podczas realizacji Dnia Dziecka, przy współpracy z fundacją DKMS będzie 

możliwość zarejestrować się do bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek 

macierzystych Fundacji.  Dyrektor podał także informację, że jest planowane wypożyczenie 

naturalnego, mobilnego lodowiska.  

Radna Barbara Górczewska zadała pytanie odnośnie planowanej lokalizacji lodowiska. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział, że najprawdopodobniej będzie ono 

zlokalizowane na Placu Kazimierza. 

Radna Barbara Górczewska zapytała o wymiary planowanego lodowiska. 

Dyrektor BOSiR Marek Dadej odpowiedział, że na początek około 350-400 m2 

W tym miejscu wywiązała się dyskusja dotycząca pomysłu wynajmu lodowiska. Udział w 

dyskusji zabrali Radna Barbara Górczewska, Radny Franciszek Brzyk, Dyrektor BOSiR 

Marek Dadej. 

 

Ad. 8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję. 

 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach dokonał szczegółowego omówienia projektów 

uchwał i pism w sprawach: 
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1) Przyjęcie od Zarządu Dróg Powiatowych zadania publicznego zarządzania droga 

powiatową – głosowano jednogłośnie 

 

Opinia komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Przyjęcia od Zarządu Dróg 

Powiatowych zadania publicznego zarządzania droga powiatową -  głosowano jednogłośnie; 

2)  przedstawił do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 grudnia 

2019 roku Nr 376/2019. 

Radny Franciszek Brzyk powiedział, że po raz drugi kupowane są działki pod ten sam dojazd. 

Radny Bartłomiej Turlej zapytał co wcześniej spowodowało, że inwestycja nie ruszyła. 

Radny Franciszek Brzyk kupiono działki przez potok co wygenerowałoby duże koszty. 

Opinia komisji: Komisja przyjęła do wiadomości Zarządzenie Burmistrza Brzeska z dnia 13 

grudnia 2019 roku Nr 376/2019. 

3) Projekt Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w 

Brzesku poprzez zmianę siedziby – głosowano jednogłośnie; 

opinia komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Muzycznej I Stopnia w Brzesku poprzez zmianę siedziby -  głosowano jednogłośnie; 

4) Zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wokowicach wchodzącej w skład Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Sterkowcu – głosowano 3 za, 1 wstrzymujące; 

Radna Barbara Górczewska zapytała gdzie obecnie chodzą do szkoły dzieci  

z Wokowic. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach odpowiedział, że do Sterkowca, Szczepanowa. 

Dyrektor Józef Cierniak udzielił szczegółowej odpowiedzi na pytanie Pani Radnej Barbary 

Górczewskiej oraz omówił kwestie związane z likwidacją szkoły oraz stanem budynku w 

którym się mieści. 

Radna Barbara Górczewska zadała pytanie o ilość dzieci z Wokowic, które uczą się  

w innych szkołach. 

Dyrektor Józef Cierniak odpowiedział, że trudne jest mu w tym momencie odpowiedzieć na 

to pytanie.  

Radny Franciszek Brzyk powiedział o problemie zagospodarowania budynku, który nie został 

zrealizowany. Zauważył, że dobudowana część nie była nigdy użytkowana, jest to budynek w 

stanie surowym.  
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Opinia  komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej  

w Wokowicach wchodzącej w skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu -  

głosowano 3 za, 1 wstrzymujący; 

5) Zmiany uchwały w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej „ Miejskie Centrum  

Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu – głosowano 3 za,  

1 wstrzymujący;  

opinia komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „ 

Miejskie Centrum  Obsługi Oświaty” w Brzesku oraz nadania jej Statutu głosowano 3 za,  

1 wstrzymujący; 

6) Przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargi 

Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę – głosowano 3 za,  

1 wstrzymujący; 

Opinia  komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Przekazania do Wojewódzkiego Sadu 

Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na 

skargę głosowano 3 za, 1 wstrzymujący; 

7) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasentów  i 

stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od nieruchomości – głosowano jednogłośnie; 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach w trakcie omawiania projektu zaproponował, po 

konsultacjach dokonanych na innych komisjach zwiększenie wynagrodzenia za inkaso do 

15%.  

Wniosek komisji: 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasentów  i stawek 

prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

nieruchomości i wnioskuje do Burmistrza Brzeska by wynagrodzenie pobranej i wpłaconej 

kwoty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości wynosiło 15 % – 

głosowano jednogłośnie; 

8) W sprawie przekazania pisma do rozpatrzenia według właściwości. 

W tym miejscu odbyła się krótka dyskusja dotycząca ostatniego zebrania w Jasieniu.  Głos w 

dyskusji zabrali Zastępca Burmistrza Grzegorz Brach, Radny Franciszek Brzyk, Radny 

Bartłomiej Turlej. 
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Opinia  komisji: 

Pozytywnie  zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przekazania pisma do rozpatrzenia 

według właściwości głosowano jednogłośnie; 

Radny Bartłomiej Turlej zadał pytanie dotyczące problemu przejęcia dokumentacji 

księgowej szkół przez MCO 

Szczegółowej odpowiedzi na ten temat udzielił Pan Dyrektor Józef Cierniak 

 

 

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

 

Po  wyczerpaniu porządku obrad komisji Przewodniczący Komisji Bartłomiej Turlej 

podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie. 

Pełna dyskusja płyta CD znajduje się w aktach komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu  

Rady Miejskiej w Brzesku 

 (-) mgr Bartłomiej Turlej    

 

Przygotował(a): Jacek Kordecki Biuro Rady Miejskiej  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


