
Protokół Nr 20/2012 
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia       

29 lutego 2012 r. odbytego w sali obrad  Urzędu Miejskiego  w Brzesku  
przy ul. Głowackiego 51. 

 
Komisja Oświaty  obradowała w składzie: 
 
1. Radny Kazimierz Sproski - Przewodniczący Komisji; 
2. Radny Franciszek Brzyk -  członek Komisji; 
3. Radny Jarosław Sorys  – członek Komisji. 
4. Radna Maria Kądziołka – członek Komisji; 
5. Radna Halina Mrówka –członek Komisji; 
6.Radna Ewa Chmielarz –członek komisji;  
7.Radna Maria Kucia – członek komisji. 
 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
Naczelnik Wydziału EKIS UM Józef Cierniak 
 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski. 
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad komisji.  
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
  
Przewodniczący Komisji  Kazimierz Sproski przedstawiał proponowany porządek obrad – 
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.   
 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 1. Przyjęcie  protokołu poprzedniego posiedzenia komisji. 
 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach: 
     1) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 
     2) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 
 
Ad.1.  
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 2 lutego 2012 roku  
zatwierdzono jednogłośnie.  
 
Ad.2. 
 Omówiono i zaopiniowano projekty uchwał Rady Miejskiej w Brzesku zaplanowane          
w porządku obrad  sesji Rady Miejskiej w Brzesku w miesiącu lutym 2012 r. jak niżej. 
   
     1) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 
     2) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
 
       Wymienione projekty uchwał zreferował zgodnie z przedłożonym uzasadnieniem 
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak. 
 
W dyskusji radni zadawali pytania związane z przedstawioną propozycją dot. ustalenia 
wysokości opłaty  za  wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność 
na terenie Gminy Brzesko. 
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Radna Halina Mrówka - opłata ta jest zbyt wysoka i powinna wynosić  25 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.               
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Gmina winna być przychylna tym młodym ludziom, 
którzy  chcą założyć żłobek, a obniżenie opłaty za wpis byłoby przyjęte przez nich                         
z zadowoleniem. 
 
Radna Maria Kądziołka  jest za pozostawieniem kwoty wpisowej w takiej wysokości jak 
została zaproponowana w projekcie uchwały. Kwota za wpis do rejestru jest jednorazowa, a po 
otwarciu placówki gmina będzie zobowiązana do ponoszenia znacznych kosztów związanych 
utrzymaniem placówek. 
 
Radna Maria Kucia – prowadzenie takiej placówki pociąga za sobą dużą odpowiedzialność. 
Nie ma w mieście osób, które chciałyby taką placówkę otworzyć. 
 
Radny Jarosław Sorys zapytał ile kosztuje opłata za dokonanie wpisu do działalności 
gospodarczej, czy te kwoty są porównywalne. Ponadto radny powiedział, skoro osobę 
zakładającą  placówkę opiekuńczą dla dzieci do 3 lat będzie stać na opłacenie wpisu                
w wysokości 750 złotych to możemy mieć  pewność, że będzie ją również stać na rzetelne 
poprowadzenie tej placówki. 
 
Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski poprosił pana Naczelnika Cierniaka                   
o przybliżenie komisji w jakich kwotach Gmina Brzesko będzie partycypowała w utrzymaniu 
placówek jw. 
 
Naczelnik Józef Cierniak odpowiedział na zapytanie radnego jw. poinformował ponadto, że  
były ogłoszone w prasie i na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń informacje                   
o konsultacjach w tym zakresie. Nikogo  chętnego jednak nie było, nawet tej pani która kiedyś 
prezentowała na komisjach  pomysł  otwarcia w Brzesku żłobka. 
 
Po dyskusji opinie komisji: 
Pozytywnie  zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: 

 
1)   ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów   
     dziecięcych; głosowano 6 za, 1 wstrzymujący 
2)  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi  
    oraz  dziennymi opiekunami; głosowano jednogłośnie  

 
 
Ad.3. W sprawach bieżących przewodniczący komisji  Kazimierz Sproski  
poinformował członków komisji o  wniosku z którym zwrócił się do niego osobiście rodzic, dot. 
przyznania stypendium dla dziecka uczącego się w Szkole Mistrzostwa Sportowego                    
w Szczecinie, oraz o  terminie  odbycia spotkania  Zespołu Dyrektorów Szkół, w PSP Nr 2          
w Brzesku w dniu 1 marca o godzinie 9.30  
 Na tym posiedzenie zakończono. 
                                    Posiedzenie trwało od godz.9.00-9.45 
 
 

Przewodniczący Komisji  Oświaty 
Kultury i Sportu Rady  Miejskiej            

w Brzesku 
 

mgr Kazimierz Sproski 
 
protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska 


