P R O T O K Ó Ł Nr 24/2008
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w
dniu 27 s i e r p n i a 2008 r o k u

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie
według załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Józef Kubas
przewodniczący komisji. Witając zebranych przedstawił porządek posiedzenia, który został
przyjęty jednogłośnie jak niżej :
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
2. Przygotowanie placówek oświatowo wychowawczych w Gminie Brzesko do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009 – informacja ustana Naczelnika
Wydziału E Ki S .
3. Wstępna analiza wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oświatowych nie będących
nauczycielami w roku 2009 .
4. Sprawy bieżące i wolne
Ad 1.
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że protokół z posiedzenia Komisji
Oświaty Kultury i Sportu z dnia 28 lipca 2008 roku wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej.
W związku z czym zapytał, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski ?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu, po czym Przewodniczący Komisji
poddał go pod głosowanie. Protokół został przyjęty przy 2 głosach za, przeciw 0, 2
wstrzymującym się od głosu.
Ad 2.
Przygotowanie placówek oświatowo wychowawczych w Gminie Brzesko do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009 – informacja ustana Naczelnika
Wydziału E Ki S .
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak przedstawił informację na
temat przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko do roku
szkolnego 2008/2009. Poinformował, że 01 września 2008 roku na pewno rok szkolny w
szkołach podstawowych i gimnazjach się rozpocznie normalnie zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji . Tak samo jest w przedszkolach . Gruntowny remont został
przeprowadzony w Gimnazjum Nr 2 w Brzesku. Tam wyszły dodatkowe prace, stąd też został

spisany na tą okoliczność stosowny protokół . Wyraziłem również zgodę na przesunięcie w
budżecie środków finansowych w wysokości 90.000 złotych na te dodatkowe prace.
Wszystkie kondygnacje w budynku Gimnazjum Nr 2 zostały już posprzątane. Jeśli chodzi o
szkoły podstawowe to w Porębie Spytkowskiej w miesiącu lipcu wykonano dach na budynku
szkoły, w Morzyskach wykonano odwodnienie i izolacje wokół budynku. W przedszkolach
największy remont został przeprowadzony w Wokowicach, w Przedszkolu Nr 10 położono
płytki na schodach, wykonano ogrodzenie, wymalowano pomieszczenia. W pozostałych
przedszkolach wykonano drobne remonty jak wymania drzwi, remonty łazienek itp. W tym
roku pomimo urlopów bardzo dyrektorzy intensywnie pracowali i czuwali nad prawidłowym
przebiegiem prac remontowych w placówkach oświatowych kierowanych przez nich.
Radna Ewa Chmielarz zwróciła się z pytaniem, czy były wycinane drzewa wokół Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Brzesku ?
Odpowiedzi udzieli Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak
informując Panią radną, że w roku ubiegłym została wykonana dokumentacja na wykonanie
parkingu ( zatoczki) przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku. W tym roku parking został
wykonany, mimo pewnych problemów jakie tam się pojawiły, a mianowicie związanych ze
studzienkami kanalizacyjnymi jakie pojawiły się podczas tych prac. Te problemy zaważyły na
tym , że te prace trochę się przedłużyły. Niemniej jednak do końca sierpnia bieżącego roku,
takie mamy zapewnienia wykonawcy, teren ten będzie uporządkowany. Dlatego właśnie
podczas wykonywania tych prac część krzewów została usunięta. Drugi problem jaki był już
od dłuższego czasu w tej placówce polegał na udrożnieniu wentylacji w kuchni, a był to
problem dość skomplikowany i trudny .
Radny Adam Kwaśniak zwrócił się z pytaniem co z budynkiem tzw. Harcówki przy
Gimnazjum Nr 1 w Brzesku ?
Radna Maria Kądziołka w związku z pytaniem Pana radnego, udzieliła wyjaśnień
informując, że otrzymała w dniu 25 sierpnia bieżącego roku pismo od Pana Kazimierza
Kordeckiego w sprawie budynku tzw. Harcówki. W piśmie tym Pan Kordecki ustosunkowuje
się do przeprowadzonej ekspertyzy konstrukcyjno-mykologicznej dotyczącej tego budynku.
Podkreśla, że w okresie kiedy została zlecona ta ekspertyza to miała ona być wykonywana
pod kątem możliwości remontu tego budynku i adaptacji pomieszczeń na przeniesienie części
klas ówczesnego Zespołu Szkół i ograniczenia zmianowości. W piśmie tym Pan Kordecki
wnioskuje o powstrzymanie procedury zmierzającej do wyburzenia tego budynku,
pozostawienie tego budynku na dotychczasowych warunkach jako bazę magazynową i bazę
do prowadzenia działalności wychowawczej. W tym momencie rozdała członkom komisji
ksero przedmiotowego pisma. Oświadczyła, że pismo to również złoży dzisiaj oficjalnie do
Biura Rady Miejskiej i do Burmistrza Brzeska .
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Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak ustosunkował się do pisma
przytoczonego przez Panią radną Kądziołka. Poinformował, że na Grądach przygotowano
pomieszczenia dla potrzeb tzw. Harcówki. Pomieszczenia zostały wymalowane ale Pan
Kordecki oświadczył, że jest tam za mało pomieszczeń. Żąda pomieszczeń o wysokim
komforcie, pomieszczeń konferencyjnych itp. Trudno powiedzieć po co mu tyle pomieszczeń
na działalność statutową. Tak myślę, że chodzi Panu Kordeckiemu o to, że jak przeniesie się
do innych pomieszczeń to będzie musiał płacić czynsz , a on wprawdzie nie ma środków
finansowych. Dochód Pana Kordeckiego to dotacja jaką otrzymuje z Chorągwi Hufca z
Krakowa.
Radny Franciszek Brzyk uważa, że dziwne jest to, że Pan Kordecki dyskutuje, podpisuje
różne pisma, a przecież on nie jest komendantem. Jest tylko skarbnikiem. Nikt oprócz Pana
Kordeckiego nie neguje argumentów rzeczowych. Pomieszczenia, które obecnie Pan
Kordecki zajmuje przy Gimnazjum Nr 1 w każdej chwili grożą zawaleniu, urągają wszelkim
norm .
W tym momencie Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak podał
informacje na temat dydaktycznego przygotowania placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brzesko do roku szkolnego 2008/2009. Szczegółowa informacja w sprawie
dydaktycznego przygotowania i nauczania w szkołach
będzie podana w terminie
późniejszym , a konkretnie w zakresie zatrudnienia .
Przewodniczący Komisji Józef Kubas poinformował, że w zeszłym roku otrzymał
informacje, że brakuje nauczycieli do matematyki, jak to jest w tym roku ? Czy nauczyciele
poszukują pracy ? Był problem z językami obcymi. Powołano specjalną komisję , czy ta
komisja działa, jak wygląda problem ?
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Edukacji Józef Cierniak informując, że w
naszych placówkach oświatowych na dzień dzisiejszy nie ma problemów z nauczycielami do
matematyki. Są zatrudniani nauczyciele z Gminy Brzesko aby zlikwidować problem
nauczycieli, którzy ewentualnie poszukiwaliby pracy. Zdarzają się niemniej pojedyncze
przypadki, że nauczyciele poszukują pracy. Posiadam informacje, że nauczyciele języka
niemieckiego chcą się spotkać z Burmistrzem i porozmawiać na temat podziału uczniów na
grupy językowe 10-12 osobowe. Na początku września odbędzie się spotkanie w sprawie
przygotowania planu pracy zespołu językowego.
Radny Adam Kwaśniak zwrócił się z pytaniem czy w Gminie Brzesko są głosy, że będą
strajki nauczycielskie ?
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Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak udzielił odpowiedzi
informując Pana radnego, że do Urzędu nie dotarł żaden komunikat w tej sprawie.
Ad 3.
Wstępna analiza wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oświatowych nie będących
nauczycielami w roku 2009 .
Inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Anna Wąs przedstawiła informację na
temat wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oświatowych nie będących nauczycielami w
roku 2009. Poinformowała, że analizę wzrostu wynagrodzeń sporządzono dla 7 złotych
wartości jednego punktu i 650 złotych wynagrodzenie minimalne, a następnie pomniejszono
do 500 złotych, ale pozostawiono 7 złotych wartość jednego punktu , co daje kwotę rocznego
wzrostu wynagrodzeń w wysokości około 477.383,34 złotych. Wynagrodzenia te byłyby na
poziomie tych samych wynagrodzeń jakie mają pracownicy tej grupy w Brzeskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji . W tej analizie nie ujęto wynagrodzeń głównych księgowych w
placówkach oświatowych. Z księgowymi będzie to kwota około 500.000 złotych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk zwrócił się z pytaniem jak to się ma do
minimalnej kwoty, którą ustalił rząd ?
Inspektor Anna Wąs udzieliła odpowiedzi informując, że na rok 2009 nie opublikowano
jeszcze tej kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Radna Maria Kądziołka zwróciła się z pytaniem jak te koszty wynagrodzeń mają się do
subwencji oświatowej ? Chcielibyśmy wiedzieć jaka jest różnica między subwencją a
wydatkami faktycznymi.
Inspektor Anna Wąs udzieliła odpowiedzi informując, że faktyczne wydatki na oświatę w
żaden sposób nie pokrywają się z subwencją oświatową. Subwencja oświatowa jest liczona na
ucznia, oraz nauczycieli z uwzględnieniem etatów w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Obowiązek nauczania sześciolatków jest od kilku lat, a Ministerstwo nie daje
na ten cel ani jednej złotówki. Takie są realia w tej materii na dzień dzisiejszy.
Radny Józef Chruściel zwrócił uwagę na zbyt jego zdaniem duże zatrudnienie
( duża ilość etatów) jeśli chodzi o pracowników obsługi w poszczególnych placówkach
oświatowych .
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak udzielił wyjaśnień
informując Pana radnego, że ilość etatów w poszczególnych placówkach oświatowych jest
uzależniona nie tylko od ilości oddziałów w danej placówce ale również od struktury w danej
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szkole. Drugie zróżnicowanie wynika ze stołówek szkolnych, które nie we wszystkich
przecież placówkach istnieją. Kolejnym czynnikiem są tzw. „Stopki” w szkołach. Mamy
dowozy dzieci do szkół itp. Aby złagodzić, zminimalizować koszty w placówkach
oświatowych co roku w nowych budżetach dla jednostek coś się zmniejsza (obcina) .
Kolejnym krokiem, który został już podjęty będzie wyliczenie faktycznych kosztów
sprzątania przez firmy sprzątające w dwóch szkołach i porównamy te wyliczenia z
dotychczasowymi kosztami sprzątania i będziemy wiedzieć wówczas co warto. Czy nadał
zatrudniać
sprzątaczki czy sprzątanie w placówkach oświatowych zlecić firmie sprzątającej.
Radny Franciszek Brzyk poinformował, że dyrektorzy w szkołach mówią tak, że chcieliby
mieć jakieś narzędzie do motywacji pracowników. Dlatego w tym celu dobrze byłoby
zorganizować spotkanie z dyrektorami szkół przed konstrukcją budżetu na rok 2009.
Proponuje aby przygotować i przeprowadzić wśród dyrektorów ankietę, na temat wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami.
Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Józef Cierniak poinformował, że po
pierwszym września pojedzie do niektórych szkół podstawowych i zobaczy jak faktycznie
wyglądają angaże dla pracowników obsługi .
Inspektor Anna Wąs wyjaśniła, że z analizy wynika, że osoby, które w swojej kategorii
zaszeregowania mogą otrzymywać maksymalnie 80 punktów ( np. sprzątaczki) i one właśnie
otrzymują minimalne wynagrodzenie w placówkach oświatowych .
Przewodniczący Komisji Józef Kubas sugeruje aby opracować odpowiednią ankietę dla
dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, aby dyrektorzy
wypowiedzieli się w niej na temat możliwości wejścia na teren placówek oświatowych firm
sprzątających oraz na temat wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących
nauczycielami .
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :
Komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Brzesko do roku szkolnego 2008/2009.
Głosowano jednogłośnie.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała zwiększenie wartości jednego punktu do 7
złotych wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko .
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dla
Dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzesko, na temat wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i możliwości wejścia na teren
placówek oświatowych firm sprzątających. Głosowano jednogłośnie .
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk sugeruje aby taki sam wniosek podjąć
odnośnie możliwości wejścia firm sprzątających na teren innych placówek gminnych jak
BOSiR, jednostki organizacyjne, Urząd Miejski.
Ad 4.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Józef Kubas przedstawił następujące
pisma :
• Pismo Starostwa Powiatowego w Brzesku z dnia 25 lipca 2008 roku w
sprawie zjazdu z autostrady do drogi krajowej A4
• Pismo w sprawie propozycji współpracy w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego mieszkańców Brzeska
• Pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 21 czerwca 2008 roku informujące,
że drużyna juniorek młodszych uzyskała tytuł W-ce Mistrza Polski
• Pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie
wydłużenia terminu na złożenie pisemnego ustosunkowania się do ustaleń
pokontrolnych
• Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku
• Pismo Pana Artura Siudzińskiego w sprawie podjęcia działań
zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy ulicy
Jana Pawła II .
• Pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie
dofinansowania w wysokości 4.500 złotych ( koszty remontu plus media) .
Po analizie komisja podjęła następujące wnioski i opinie :
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości następujące pisma :
• Pismo Starostwa Powiatowego w Brzesku z dnia 25 lipca 2008 roku w
sprawie zjazdu z autostrady do drogi krajowej A4
• Pismo w sprawie propozycji współpracy w zakresie bezpieczeństwa
energetycznego mieszkańców Brzeska
• Pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 21 czerwca 2008 roku informujące,
że drużyna juniorek młodszych uzyskała tytuł W-ce Mistrza Polski
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•

•
•

Pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie
wydłużenia terminu na złożenie pisemnego ustosunkowania się do ustaleń
pokontrolnych
Pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku
Pismo Pana Artura Siudzińskiego w sprawie podjęcia działań
zmierzających do ujęcia w budżecie na rok 2009 realizacji budowy ulicy
Jana Pawła II .

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała pismo Prezesa TKKF „Sokół” z dnia 24
czerwca 2008 roku w sprawie dofinansowania w wysokości 4.500 złotych ( koszty remontu
plus media) .
•

Projekt uchwały w sprawie lokalizacji łącznika zjazdu z autostrady z drogą
krajową Nr 4.

Przewodniczący Komisji Józef Kubas zapoznał członków komisji z projektem uchwały w
sprawie projekt uchwały w sprawie lokalizacji łącznika zjazdu z autostrady z drogą krajową
Nr 4, według załącznika do protokołu .
Po analizie komisja podjęła następującą opinię :
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie lokalizacji
łącznika zjazdu z autostrady z drogą krajową Nr 4.
Radna Maria Kądziołka zapoznała członków komisji z zaleceniami pokontrolnymi biegłego
rewidenta w Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzesku .
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Józef Kubas podziękował wszystkim za
00
30
udział i zamknął posiedzenie . Posiedzenie trwało od godziny 11. do godziny 13.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

Protokołowała
Bogumiła Łanocha
Przewodniczący
Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Józef Kubas
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