
PROTOKÓŁ Nr 20/2012 
 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej  
w Brzesku  odbytego    

w dniu   21 marca 2012  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 OKiS. Po przywitaniu osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji 

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami   

i poddał go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji OKiS:  

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

2. Analiza wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe. 

3. Analiza wniosków podjętych na posiedzeniu Dyrektorów Szkół Podstawowych  

i Gimnazjów w dniu 1 marca 2012r. 

4. Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Ad.1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poddał pod głosowanie protokół z ostatniego 

posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty. Głosowano: 5 za, 0 przeciw,  

1 wstrzymujący.  

 

Ad. 2. Analiza wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe. 

 

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, przedstawił radnym wnioski z analizy 

wykorzystania środków budżetowych na organizacje pozarządowe.  

Radna Ewa Chmielarz, zapytała, czy te dotacje o które występują stowarzyszenia, są  

w formie konkursu i czy zawsze dostają taką kwotę o jaką występują? Dlaczego Okocimski ma 

280 tys. złotych, a Gryf 50 tys. ?  

Inspektor Wydziału EKiS Michał Kostecki, Okocimski chciał 700 tys. a dostał 280 tys. 

złotych dlatego, że mają drugą ligę piłki nożnej i wyjeżdżają daleko, opłata sędziowska           

w drugiej lidze wynosi 2,5-3 tys. złotych, a w trzeciej 300 zł. W sprawozdaniach jest pokazane 

jaki jest wkład własny.  

Przewodniczący Krzysztof Ojczyk, na pewno było by dobrze, jeśli chodzi o Okocimski, aby 

bardziej uaktywnili oraz więcej środków z dotacji szło na „młodzików”, tym bardziej, że są 

panie które kierują tymi orlikami, na tyle kreatywne, że co roku jeżdżą dzieciaki na obozy. 

Otrzymują środki z Can Packu oraz od prywatnych przedsiębiorców.  

Radna Maria Kądziołka - przede wszystkim należy pomóc dzieciom i młodzieży z sekcji OKS. 

Wielu rodziców bezinteresownie jest zaangażowanych w organizację pracy z młodzikami,         

a ponadto zadaniem własnym gminy jest organizacja sportu dla dzieci i młodzieży z terenu 



gminy, dlatego nacisk powinien być położony przede wszystkim na rozwój fizyczny dzieci          

i młodzieży.   

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, dodał, że rzeczywiście sekcja młodzieżowa OKS 

prowadzona przez panie, jest to pełen profesjonalizm. Należy zasygnalizować, aby mieli oni 

zagwarantowany obóz z dotacji.  

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, brakuje dzisiaj nam tzw. „społeczników”, którzy by 

biegali za młodzieżą i zachęcać ich do uprawiania sportu. Dzisiaj każdy chce coś zarobić, za 

darmo rzadko kto się zgadza społecznie się udzielać. W szkołach dyrektorzy oraz nauczyciele 

poza dwoma obowiązkowymi godzinami lekcji wf-u, mają możliwość zainteresować dziecko 

innymi formami sportowymi, kręgle, basen, tenis. Dofinansujemy wyjazdy dzieciom na basen.  

 

Komisja przyjęła do wiadomości informację na temat wykorzystania środków 

budżetowych na organizacje pozarządowe.  

 

Ad. 3.  Analiza wniosków podjętych na posiedzeniu Dyrektorów Szkół Podstawowych  

i Gimnazjów w dniu 1 marca 2012r. 

 

Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił wnioski podjęte na posiedzeniu przed 

dyrektorów szkół.  

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, poinformował, że trzeba nad tym wnioskiem się 

przychylić pozytywnie. Zwrócił również uwagę na problem ogrzewania palcówek oświatowych 

oraz problem nauczania wielopoziomowego.  

 

Po dyskusji, podjęto następujące wnioski: 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wyrównanie wynagrodzeń pracowników 

administracji oraz obsługi, którzy nie spełniają kryteriów płac minimalnych 

zatrudnionych  

w naszych jednostkach oświatowych. Głosowano jednogłośnie. 

 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska, aby podjąć działania i zorganizować 

spotkanie  

z dyrektorami szkół, do których ciepło dostarczane jest z MPEC-u, celem rozważenia 

możliwości obniżenia kosztów ogrzewania placówek oświatowych.  

Głosowano jednogłośnie.  

 

Komisja zapoznała się problem nauczania wielopoziomowego  

oraz problemów, które mogą wyniknąć z konieczności zabezpieczenia stanowisk 

komputerowych dla poszczególnych uczniów na lekcjach informatyki.  

 

Ad. 4.  Analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko. 

  

Radni otrzymali na posiedzeniu wykaz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne 

stopniach awansu zawodowego. Radni zapoznali się z przedstawioną tabelką.  



Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak, przedstawił, jak ze strony ustawy wygląda sprawa 

wynagrodzeń nauczyciel.  

Komisja przyjęła do wiadomości informację w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Brzesko.  

 

Ad. 5.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Sproski, przedstawił radnych projekt uchwały do 

zaopiniowania oraz pisma, które zostały skierowane na posiedzenie komisji.  

Po zapoznaniu się z pismami oraz projektem uchwały: 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Związku Miast Polskich.  

 

Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

 

Komisja zapoznała się z pismem wychowawców klas IV i V Publicznej Szkoły Podstawowej  

Nr 3 w Brzesku i przychyla się z prośbą o wsparcie finansowe do wyjazdu dzieci na Zieloną 

Szkołę. Głosowano jednogłośnie. 

  

Radna Halina Mrówka, przedstawiła członkom Komisji sprawę stowarzyszenia rowerowego 

BSR Flow Riders założonego przez pana Daniłowskiego. Starała się im pomóc, jednakże z ich 

strony nie ma żadnej odpowiedzi.  

Radny Franciszek Brzyk, oni mają ograniczone możliwości pozyskiwania środków. Poza tym  

sprawa gruntu jest problemem, lasy państwowe odpowiedziały negatywnie gminie w sprawie 

nabycia tego gruntu, lecz stowarzyszenie jakieś kroki już poczynili i chęci mają.  

 

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski podziękował 

wszystkim za udział i zamknął posiedzenie .  

Posiedzenie trwało od godziny  12 00 do godziny  14 20. 
 
 
 
                                                                                                             Przewodniczący

 

              Komisji Oświaty Kultury i Sportu 
                      Rady Miejskiej  w Brzesku 
 
                       mgr Kazimierz Sproski  

 
 
 
Protokołowała  
 
Joanna Szczepka  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/BSR-Flow-Riders/161638077282353

