PROTOKÓŁ Nr 6/2011
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku
odbytego w dniu 13 maja 2011 r o k u.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na
posiedzenie, według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny
Kazimierz Sproski Przewodniczący Komisji, przedstawił poniższy porządek
posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie :
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
3. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych
i gimnazjów Gminy Brzesko.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Radna Maria Kądziołka zaproponowała zmianę porządku obrad- punkt drugi zamienić na
punkt pierwszy. uzasadniając, tym iż przybyli już goście zaproszeni do punktu 2-go. a analiza
sprawozdania z budżetu będzie trwało nieco dłużej.
Członkowie zgodzili się na zmianę porządku obrad.
Nowy porządek posiedzenia który został przyjęty jednogłośnie:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok
2010.
3. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych
i gimnazjów Gminy Brzesko.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1 Ocena stanu bezpieczeństwa w Gminie Brzesko ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzesku Pani Elżbieta Wójciak, przedstawiła program
„Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” w której szkoła bierze udział, przeciwdziała
przedstawiła członkom m. in. o szkoleniach jakie organizują dla rodziców, uczniów oraz
nauczycieli, o współpracy z policją oraz urzędowymi programami profilaktycznymi.
Dyrektor Gimnazjum w Jadownikach Pan Tomasz Wietecha, przedstawił
najważniejsze informacje dot. : - udziału szkoły w programach profilaktycznych, zagrożeń

spowodowanych przez internet, przeprowadzeniu ankiet w kwestii bezpieczeństwa wśród
uczniów szkoły, monitoringu szkoły, zajęciach sportowych, współpracy z policją. Stwierdził,
że
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zwłaszcza w gimnazjach. Chociaż radzą sobie z tym problemem.
Pani
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Kural
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Podstawowa

w

Mokrzyskach,

poinformowała, że działa wolontariat, co roku organizują w akcji „odblaskowa szkoła”,
organizują uczniom akcję bezpieczeństwo w internecie, brak jest natomiast psychologa oraz
krótkie dyżury higienistki szkolnej uważa, że jest to bardzo duży problem zwłaszcza
w szkołach podstawowych.
Pani Agata Kowalczyk Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku,
przedstawiła, również problem dyżurów higienistki szkolnej w szkołach.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, poinformował zaproszonych gości, że
podejmą stosowny problem aby zniwelować ten problem.
Komendant Powiatowy Policji w Brzesku inspektor Robert Biernat, poinformował,
że policjanci jeżdżą w miarę możliwości, na bieżąco są w kontaktach z dyrektorami placówek,
oraz pedagogami. Pojawiają się problemy z narkotykami, dużo studentów sprowadza do
Brzeska zwłaszcza pojawiają się w dyskotekach oraz w okolicach szkół. Ciągle zwalczamy tą
sprawę. Sprawa dopalaczy, państwo wiedzą jak się zakończyła, sklep kolekcjonerski został
zamknięty po przeprowadzeniu „akcji”. Komendant poruszył sprawy związane z przemocą w
rodzinach które występują w naszej gminie, o agresji uczniów. Dodał również, że wzrosła
przestępczość wśród nieletnich zwłaszcza u dziewcząt, które kradną kosmetyki i inne rzeczy,
przez biedę jaka występuje w rodzinach. Przekazał informację dot. najbliższego meczu OKS
i jego organizacji.
Materiały w w/w temacie przygotowane przez KPP w Brzesku oraz przez Wydział EKiS UM
w Brzesku stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, przedstawił wniosek i poddał je pod
głosowanie:
Komisja wysłuchała informacji Dyrektorów i przedstawicieli niektórych
placówek oświatowych na temat działań podejmowanych w placówkach
oświatowych w zakresie bezpieczeństwa

oraz zapoznała się z oceną stanu

bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Brzesko przedstawioną
przez Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku za 2010 r.
Ad. 2 Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzesko za rok 2010.
Naczelnik Wydziału Pani Barbara-Odroń Ferenc, przedstawiła najważniejsze
informacje w sprawie budżetu za 2010r. według rozdziałów.

Pytań brak.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, podał opinię i poddał je pod głosowanie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu
Gminy Brzesko za 2010 rok.
Ad. 3 Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych
i gimnazjów Gminy Brzesko.
Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak, przedstawił projekt
organizacyjny radnym według obwodów szkolnych. Do końca kwietnia dyrektorzy szkół
złożyli arkusze organizacyjne.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, zapoznał radnych z pismem z Nadzoru
Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie opinii do uchwały Rady Miejskiej.
W temacie poruszono sprawy organizacyjne Gimnazjum Nr 1 w Brzesku, Gimnazjum Nr 2
w Brzesku oraz w Gimnazjum w Jadownikach.
Radny Franciszek Brzyk, poruszył sprawę etatów nauczycieli.
Radna Maria Kądziołka, w dyskusji poruszyła sprawę szkoły podstawowej w Sterkowcu.
Zapytała jak wygląda sprawa przedszkoli?
Naczelnik Wydziału EKiS UM w Brzesku Józef Cierniak, przedstawił sprawę
przedszkoli-liczba grup pozostaje na tym samym poziomie co dotychczas. Wpłynęło 853
zgłoszeń do przedszkoli, z tego przyjęto 779 dzieci.
Radna Maria Kądziołka, poprosiła o koordynację spraw związanych z wcześniejszym
temacie bezpieczeństwa, ponieważ dyrektorzy, nauczyciele którzy zostali zapraszani na dwie
komisje musieli oderwać się od zajęć, pracy. Można było, by to zorganizować wspólnie na
jednym posiedzeniu komisji ten temat. Komisja wysłuchała informacji Dyrektorów
i przedstawicieli niektórych placówek oświatowych na temat działań podejmowanych
w placówkach oświatowych w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznała się z oceną stanu
bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Brzesko przedstawioną przez
Komendanta Powiatowej Policji w Brzesku za 2010 r.
Komisja zapoznała się z przedstawioną informacją dotyczącą projektów
organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Brzesko.
Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu z posiedzenia komisji z dnia 15 kwietnia 2011r.

Protokół z dnia 15 kwietnia 2011 roku – protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski, przedstawił sprawozdania finansowe
Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzesku i poddał je pod głosowanie:
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka
Kultury w Brzesku za 2010 r.
Komisja pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe Publicznej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzesku za 2010 r.
Na posiedzenie komisji została zaproszona Pani Magdalena Hudyka która przedstawiła
i omówiła swoją koncepcję otwarcia żłobka w Brzesku.
Pani Marta Skowron z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, omówiła radnym zmianę
ustaw

oraz

dotacji

dot.

żłobków.

Po dyskusji i analizie Przewodniczący Komisji przedstawił następujące wnioski
o opinie:
Po zapoznaniu się z pismem w sprawie uruchomienia na terenie Brzeska żłobka, Komisja
wnioskuje do Burmistrza Brzeska o podjęcie działań związanych z wdrożeniem ustawy z dnia
04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /D.U. Nr 45 poz. 235/.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja wnioskuje, aby wdrażanie ustawy z dnia z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 /D.U. z 2011 roku, Nr 45 poz. 235/ przekazać do Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu UM w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .
Posiedzenie trwało od godziny 11 00 do godziny 14 10.
Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Kazimierz Sproski

