PROTOKÓŁ Nr 42 /2013
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego
w dniu 13 listopada 2013 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Brzesku oraz osoby zaproszone na posiedzenie, według załączonej listy
obecności.

Posiedzeniu przewodniczył radny Kazimierz Sproski Przewodniczący

Komisji OKiS, który przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował zmianę
w porządku obrad komisji tj. rozpatrzenie pkt.2 jako 3.
Porządek obrad komisji ze zmianami został przyjęty pozytywnie, jednogłośnie.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok
2012/2013. ( Informacje otrzymali radni pocztą elektroniczną).
3. Analiza proponowanych stawek podatków lokalnych na rok 2014 w Gminie
Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na
sesję RM w miesiącu listopadzie 2013 r.
Ad.1. Protokół z posiedzenia komisji odbytego w dniu 15 października 2013 r. został
przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Informacja o realizacji zadań oświatowych gminy Brzesko za rok szkolny
2012 – 2013.
Naczelnik Józef Cierniak przedstawił komisji wg. załącznika do protokołu informacje
jw. W dyskusji nad przedstawionym materiałem radni zadawali pytania dot:


Ilości etatów pracowników obsługi w PG nr 1 i Gimnazjum Jadowniki, w których
funkcjonują stołówki szkolne i dlatego liczba tych etatów w porównaniu do
pozostałych placówek jest większa;

Następnie Dyrektor PG nr 2 w Brzesku Pani Elżbieta Wójciak przedstawiła komisji
na slajdach oraz wg. załącznika do protokołu analizę wyników egzaminów
zewnętrznych

w roku 2013 w gimnazjach i szkołach podstawowych Gminy Brzesko.

Analizę wyników sprawdzianu kompetencji w klasach szóstych szkół podstawowych
również na slajdach przedstawiła i omówiła Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku Urszula
Białka. Ponadto Pani Dyrektor Białka przedstawiła jakie zmiany

w egzaminach

kompetencyjnych nastąpią w roku szkolnym 2014/2015.
Pytania członków komisji dotyczyły min:


zaangażowania nauczycieli w nauczanie i prace z młodzieżą;



oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły;



wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

Dyrektor Elżbieta Wójciak przedstawiła komisji metody nauczania i warunki lokalowe
w szkołach. Zawnioskowała o wsparcie szkół szczególnie jeśli chodzi o doposażenie
klas w sprzęt multimedialny i pomoce naukowe, gdyż jest to niezbędne i związane
z ciekawszymi metodami nauczania młodzieży.
Dyrektor Urszula Białka nawiązała do wypowiedzi swojej przedmówczyni i poprosiła
o zaplanowanie środków finansowe na zakup i wyposażenie szkoły w pomoce
naukowe, dydaktyczne i multimedialne. Bardzo pilną potrzebą jest wykonanie remontu
łazienek dla dzieci 6 letnich, wymiany książek i lektur w bibliotece szkolnej w placówce
którą kieruje .
Dyrektor Elżbieta Wójciak przedstawiła komisji założenia i sposób realizacji zadań
przyjętych w planie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego w PG nr 2
w Brzesku i potrzeby zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na jego
realizację.
Dyrektor Urszula Białka przedstawiła komisji jak przebiega współpraca jej placówki
ze szkołą muzyczną, przydział sal itp.
Przewodniczący Komisji Kazimierz Sproski odczytał treść pisma z Ministerstwa
Edukacji dot. lektury szkolnej „Pan Tadeusz”.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski o treści:

1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zabezpieczenie w budżecie na rok
2014

środków

finansowych

na

realizację

zadań

przyjętych

w

planie

Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego w PG nr 2 w Brzesku.
Głosowano jednogłośnie;
2. Komisja pozytywnie przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Brzesko za rok szkolny 2012/2013. Głosowano jednogłośnie;

3. Komisja

wnioskuje

o

doposażenie

placówek

oświatowych

w

pomoce

dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Głosowano jednogłośnie.
Ad.3. Analiza proponowanych stawek podatków lokalnych na rok 2014
w Gminie Brzesko.
Propozycje stawek podatków lokalnych omówiła Naczelnik Marzena Zacher.
1) Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych wg. propozycji Burmistrza Brzeska

–

Głosowano jednogłośnie;
2) Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości stawek
podatku leśnego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie;
3) Komisja przyjęła średnią cenę skupu żyta, która wynosi 69,28 zł za 1 dt ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2014. Głosowano 1 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujący;
W dyskusji nad

propozycją stawek podatku rolnego członkowie komisji zwrócili

uwagę na zbyt wysoką zaproponowana podwyżkę stawek podatku rolnego, mając na
uwadze również pozostałe propozycje podwyższenia stawek podatku od nieruchomości.
Naczelnik Marzena Zacher objaśniła projekt uchwały w sprawie

wysokości stawek

podatku od nieruchomości na rok 2014.
Komisja ustosunkowała się do propozycji stawki podatkowej dla budynków pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Komisja stwierdziła, że zaproponowana stawka podatku jest zbyt wysoka, dotyczy ona
wszystkich podatników, a szczególnie tych, którzy nie są właścicielami gospodarstw
rolnych tylko nieruchomości do 1 ha. W przypadku gospodarstw rolnych wszystkie
budynki gospodarcze są zwolnione z podatku, a właściciele nieruchomości do 1 ha
płacą za każdy metr budynku gospodarczego. W roku 2013 stawka ta wynosiła 3,12 zł
i taką stawkę należy pozostawić na 2014 r.
Radna Maria Kądziołka zgłosiła formalny wniosek o pozostawienie na dotychczasowym
poziomie stawki - w wysokości 3,12 za 1 m2 powierzchni budynków pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 3,12 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Głosowano
6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące – jednogłośnie.

W wyniku dalszej dyskusji Komisja

pozytywnie zaopiniowała stawki podatku od

nieruchomości na rok 2014 w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
Głosowano 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –
4,56 zł od 1 ha powierzchni, Głosowano jednogłośnie;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2
powierzchni. Głosowano 2 za,0 przeciw, 3 wstrzymujące;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 5 za;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 3 za, 0 przeciw,
2 wstrzymujące;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Głosowano 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące;
d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –

4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 6 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujące;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,12 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej. Głosowano 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujące;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Głosowano 6 za, 0 przeciw,
0 wstrzymujące.
Ad.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu listopadzie 2013 r.


Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014.

Radna Anna Lubowiecka

zapytała, czy w roku przyszłym

zostaną podjęte

jakiekolwiek działania związane z utworzeniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Szczepanowie.
Członkowie komisji odpowiedzieli radnej, że w tej sprawie już dwukrotnie Komisja
podejmowała stosowne wniosek.
W związku z powyższym komisja zawnioskowała do Burmistrza Brzeska
o przedstawienie na listopadowej sesji RM informacji

na jakim etapie są

przygotowania, w związku z wnioskiem komisji o utworzenie zespołów szkolno –
przedszkolnych w PSP nr 2 w Jadownikach i PSP w Szczepanowie. Głosowano
jednogłośnie;
4. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji dot. podjętego przez
RM w Brzesku Apelu w sprawie przywrócenia do szkół lektury „Pan Tadeusz”.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz.12.00-14.45
Przewodniczący

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

Protokołowała: Inspektor Marta Kółkowska

