Protokół Nr 25/2012
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku z dnia
16 sierpnia 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;
6.Radna Ewa Chmielarz – członek komisji;
7.Radna Maria Kucia – członek komisji.
Nieobecna na posiedzeniu, usprawiedliwiona Radna Halina Mrówka –członek Komisji;
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Naczelnik Wydziału EKIS UM Józef Cierniak;
Dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar;
Skarbnik Gminy Celina Łanocha;
Przewodniczący RM w Brzesku Krzysztof Ojczyk.

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 przedstawił proponowany porządek obrad –
zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.
Proponowany porządek posiedzenia:
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Ad.1.
Informacja ustną o stanie przygotowań szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2012/2013
przedstawił Komisji Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak.
Naczelnik przybliżył jakie prace remontowe zostały w poszczególnych
szkołach
wykonane lub są na ukończeniu.
W informacji Naczelnik Wydziału przedstawił propozycje związane z wprowadzenia
w brzeskich przedszkolach elektronicznego systemu pobytu dziecka w przedszkolu, plany
w zakresie łączenia przedszkoli w Gminie Brzesku, prowadzonego audytu w gminnych
placówkach oświatowych.
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1. Informacja ustna Naczelnika Wydziału EKiS o stanie przygotowań szkół
i przedszkoli do roku szkolnego 2012/2013.
2. Informacja Dyrektora Szkoły Muzycznej w Brzesku na temat rozpoczęcia
działalności placówki.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski - zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady
Miejskiej w Brzesku w mc. sierpniu 2012 r.

Ad.2. Dyrektor szkoły Muzycznej w Brzesku Agnieszka Tęczar – poinformowała komisje, że
w chwili obecnej został zakończony nabór do szkoły.
Na rok szkolny 2012/2013 zostało przyjętych 68 uczniów.
Pani Dyrektor przedstawiła informacje dot. zatrudnienia kadry pedagogicznej, obsługi,
księgowości, jakie prace zostały już ukończone i co pozostało jeszcze do wykonania.
W chwili obecnej szkoła jest w pełni przygotowana do nowego roku szkolnego,
w
trakcie realizacji jest finalizowany zakup niezbędnych instrumentów muzycznych dla potrzeb
szkoły.
Na zapytania członków komisji Pani Agnieszka Tęczar przedstawiła wyniki przesłuchań
kandydatów, jak również wizję dalszego funkcjonowania szkoły.
Ad.3. Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji odbytego w dniu 13 czerwca 2012 roku
przyjęto jednogłośnie.
Ad.4.
Omówiono i zaopiniowano projekty uchwał Rady Miejskiej w Brzesku zaplanowane
w porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Brzesku w miesiącu sierpniu 2012 r. jak niżej.
Projekty uchwał wg. załączników do protokołu w pkc.3,4 i 5 omówił Naczelnik Wydziału EKiS
Józef Cierniak.


Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Brzesko.

W trakcie dyskusji Radni Maria Kucia, Ewa Chmielarz i Jarosław Sorys zwrócili uwagę na
fakt, że zaproponowana stawka opłaty miesięcznej za świadczenia przedszkoli określone w §
2 w wysokości 2,50 zł za każdą godzinę zajęć jest zbyt wysoka, tym bardziej, że w chwili
obecnej jest to 1 zł/1 godzinę zajęć.
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Skarbnik Gminy Celina Łanocha przedstawiła członkom komisji wielkość kosztów i
wydatków bieżących z budżetu gminy na utrzymanie szkół i przedszkoli w gminie Brzesko.
Koszty są bardzo wysokie i ciągle rosną, a dochodów brak.
Jeżeli chodzi o przedszkola to w roku 2009 kwota na przedszkola wynosiła 5.563
tysiące złotych, natomiast dochody z opłaty stałej uzyskaliśmy 490 tysięcy złotych a z opłaty za
żywienie 295 tysięcy. Do przedszkoli w roku 2009 dopłaciliśmy 4,780 tysięcy złotych.
W roku 2012 kwota wydatków na przedszkola tj. około 6,950 tysięcy złotych,
a z opłat za żywienie i opłatę stałą mamy kwotę 922 tysięcy zł. Od 2009 do 2012 roku wydatki
na przedszkola wzrosły nam o 1,250 tysięcy złotych, natomiast opłata za przedszkola tj.
żywienie i opłata stała przez te 3 lata wzrosła o 138 tysięcy złotych. Skąd my mamy wziąć
pieniądze na opłacenie tego wszystkiego, a mamy rok 2013 ze skutkami wzrostu wynagrodzeń
w oświacie we wrześniu o 3,8 %. Wynagrodzenia oświaty są to wynagrodzenia samych
nauczycieli tj. prawie 21 mln zł te wypłaty ciągłe plus ponad 2 mln złotych są to wypłaty
dodatkowe. Z wynagrodzeń podstawowych tj. kwota prawie 800 tysięcy złotych, skąd my
mamy na to wziąć, gdzie mamy oszczędzić. Planując budżet na rok 2012 obcięliśmy wydatki
rzeczowe, obcięliśmy wydatki oświaty. Te wzrosty są konieczne. Wzrost opłat w przedszkolach
daje nam około 750 tysięcy złotych dodatkowo w budżecie, mając na uwadze również fakt, że
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Radna Maria Kądziołka przytoczyła członkom komisji treść wyroków sądowych związanych z
pobieraniem przez gminy opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
z których wynika, iż
opłata winna być pobierana za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

niektórzy z rodziców zmieszczą się w 5 godzinach. Trudno dziś powiedzieć jaka to będzie
kwota ostateczna bo to będzie zależało od deklaracji rodziców. Muszą być wzrosty opłat, aby
gmina mogła normalnie funkcjonować. W tym roku cały czas korzystamy z kredytu na
rachunku bieżącym, dobiegamy limitu do 4 mln złotych. W przedszkolach przez 3 lata wydatki
wzrosły 1.200 tysięcy złotych a dochody z tego tytułu wzrosły o 140 tysięcy złotych. Sam
wzrost wynagrodzeń nauczycieli w oświacie na rok najbliższy to jest kwota 800 tysięcy
złotych, to jest to co musimy dać. W tej chwili za 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu
opłata stała wynosi 80 złotych, jeżeli Rada uchwali 2,50zł to będzie to 200 złotych, plus za
żywienie około 80 złotych co daje kwotę 280 złotych za pobyt dziecka w przedszkolu, które
korzysta z 3 posiłków.
My jako gmina nie mamy już z czego finansować tych przedszkoli, jeżeli w roku przyszłym
podniesiemy
wynagrodzenia
to
wyjdzie
nam
kwota
7.100
tysięcy
zł.
My z naszego budżetu musimy dołożyć 6.200 tysięcy zł jeśli nie zmienimy opłaty, skąd te
pieniądze wziąć jeśli w 2013 roku przewiduje się zahamowanie rozwoju i dochody z PIT i CIT
będą pod znakiem zapytania, albo będą na poziomie br. albo niewiele większe. Nigdy nie
wiemy jakie będziemy mieć dochody bieżące a na tych dochodach opierają się wszystkie
wskaźniki.
Radny Franciszek Brzyk zawnioskował o zróżnicowanie opłat za przedszkola jeżeli do danego
przedszkola chodzi dwoje lub troje dzieci z jednej rodziny.
Przewodniczący Krzysztof Ojczyk przedstawił komisji treść wyroku Sądu jaki został wydany
we Wrocławiu, a dot. zróżnicowania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.
Skarbnik Celina Łanocha stwierdziła, że można zróżnicować te opłaty np. ze względu na ilość
dzieci w przedszkolu z jednej rodziny.
Po dyskusji członkowie komisji zawnioskowali o wprowadzenie zapisu w „§ 3 ust. 2 „ Gdy do
przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, za świadczenia przedszkoli dla
drugiego i następnego dziecka pobiera się 50 % opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1głosowano jednogłośnie.
Radny Krzysztof Ojczyk zawnioskował o wykreślenie z projektu uchwały ust. 2

w § 6.

Po szerokiej dyskusji, wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez Skarbnika Gminy
komisja podjęła wnioski o treści:
1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Brzesko i wnioskuje:
w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 3 ust 1.Ustala się opłatę miesięczną za świadczenia przedszkoli określone w § 2 w
wysokości 2,50 zł za każdą godzinę zajęć. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
„ – głosowano 5 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących;

-
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b) w § 3 dopisać ust 2 o brzmieniu:
„§ 3 ust. 2 : „Gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, za
świadczenia przedszkoli dla drugiego i następnego dziecka pobiera się 50 % opłaty ustalonej
zgodnie z ust. 1.”- głosowano jednogłośnie (6 za) ;
c) wykreślić ust. 2 w § 6 projektu uchwały – głosowano jednogłośnie (6 za)
Projekt uchwały ze zmianami został
1 wstrzymujący.

przegłosowany przez Komisję 5 za, 0 przeciw,

1. Pozytywnie jednogłośnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
a)
b)

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko,
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Brzesku przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Danuty
Marmol na Uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 08.06.2011 r. w przedmiocie
reorganizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sterkowcu, polegającej na likwidacji
Szkoły Filialnej w Wokowicach ( nr zaskarżonego aktu XI/66/2011).

Wymienione projekty uchwał zreferował zgodnie z przedłożonym uzasadnieniem
Naczelnik Wydziału EKiS Józef Cierniak.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie trwało od godz.12.00- 15.00

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

-
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protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska
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